
Leidingwerk en riolering
1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluit- 

punten van gas, water en elektra. Als dit wel moet, laat u dit 
aanbrengen of keuren door een erkende installateur.

2.  De aansluitingen van het sanitair op de binnen riolering moeten 
lucht- en waterdicht zijn.

3.  De afvoerleiding van het riool sluit u nooit aan op een buis met 
een kleinere diameter.

4.  U gebruikt hittebestendige PVC, met KOMO keur BRL 2023 
klasse 34 en u sluit de afvoeren rechtstreeks aan op leidingen 
en niet op doucheputjes.

5.  Sluit wanneer u werkzaamheden aan het sanitair doet, de hoofd- 
kraan af en laat het leidingnet leeglopen. 

Toiletpot
6. U gebruikt alleen materiaal van het merk Sphinx (eurobase) of 

van dezelfde kwaliteit met in ieder geval een KIWA-keurmerk of 
CE-keurmerk.

7. U brengt een wandcloset op dezelfde hoogte aan als het 
standaard closet (min. 40 - max. 46 cm hoog).

8. De afvoer van de tweede toilet heeft een minimale doorsnede 
van 110 mm. 

9.  U installeert de toiletpot volgens de richtlijnen van de fabrikant. 

10. Tablis Wonen onderhoudt de veranderingen op standaard-
niveau. 

11. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het  
sanitair.
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12. Als u gaat verhuizen mag de toiletpot blijven staan. 

 
13. Voor het plaatsen van een tweede toilet heeft u bij verhuizing 

recht op een vergoeding. Dit geldt ook voor een complete reno- 
vatie van de toiletruimte. De vergoeding is gebaseerd op de 
aankoopprijs die Tablis Wonen hanteert min de afschrijving van 
10% per jaar voor een toiletpot. De maximale vergoeding voor 
een toiletpot is € 200. Voor een toiletrenovatie hanteren we een 
afschrijving van 5% per jaar en een maximale vergoeding van 
€ 500. 
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