
Vaste trap
1. De trap die u wilt plaatsen voldoet aan norm 3509 en aan het 

Bouwbesluit. Informatie hierover kunt u vinden op de website 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- 
relaties (www.rijksoverheid.nl).

2. Voor de plaatsbepaling van de trap maakt u altijd vooraf een 
afspraak met onze technische opzichter. 

3. Trapgatsparing:
● bij houten vloeren brengt u een raveling van gelijke zwaarte 

als de balklaag aan.
● bij steenachtige vloeren overlegt u een sterkteberekening 

van een constructeur.
4. Op zolder brengt u een balustrade rondom de trapgatsparing 

aan.
5. De trap plaatst u met een vaste leuning.
6.  Voor het aanbrengen van een vaste trap bedraagt de nok-

hoogte van de zolder tot aan de vloer minimaal 2,10 m over een 
breedte van 3,8 m met een minimaal oppervlak van 14,44 m². 
Deze moet een stahoogte van minimaal 2 meter hebben,  
gemeten vanaf de laatste/hoogste traptrede.

7. Na plaatsing van de trap maakt u weer een afspraak met 
onze technische opzichter. Hij controleert of de trap correct is  
geplaatst. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Vlizotrap
8.  De vlizotrap plaatst u op de overloop.
9.  U maakt een passende sparing waarin de vlizotrap wordt 

aangebracht.
10. Als u met bovenstaande sparing een balk onderbreekt dan van-

gt u deze op met een balk van dezelfde zwaarte (raveling).
11. Na plaatsing van de trap maakt u weer een afspraak met 

onze technische opzichter. Hij controleert of de trap correct 
is geplaatst. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.  
Het merk van de te gebruiken Vlizotrap is Vakra (60 x 110, 
3-delig)
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12.  U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie 
van de vaste trap of vlizotrap.

13. Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan 
ontstaan uit het aanbrengen van een vaste trap of vlizotrap of 
andere gevolgschade door een verkeerd aangebrachte veran-
dering.

14. Als u gaat verhuizen mag de trap blijven zitten.

Voor het plaatsen van een vaste trap heeft u bij verhuizing recht op 
een vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op de aankoopprijs 
die Tablis Wonen hanteert min de afschrijving van 4% per jaar.  
U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als u de originele 
aankoopbonnen aan ons kunt laten zien. De vergoeding bedraagt 
maximaal € 650.
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