
Wanden
1. Het aanbrengen van kunststof of brandgevaarlijke materialen is 

niet toegestaan.
2.  Het aanbrengen van steen strips, kurk en riet is niet toegestaan.
3.  Het aanbrengen van houtwolcement-, kurk-, tempex- en 

zachtboardplaten is niet toegestaan.
4.  De ondergrond is glad, strak, vetvrij en droog voordat u het 

materiaal aanbrengt. Dit betekent dat u alle lijmresten van 
behang verwijdert en dat u eventuele scheuren en/of gaten in 
de ondergrond repareert met bijvoorbeeld een pleistermortel.

5.  In verband met de hechting behandelt u de ondergrond voor 
met eenvoorstrijkmiddel.

6.  Sierpleister, granol en structuurverf brengt u gelijkmatig aan. 
Uitstekende punten zijn niet toegestaan

7.  Bij sierpleister, granol en structuurverf geldt een maximale 
korrelgrootte van 2 mm.

Plafond
8. U mag geen behang aanbrengen.
9.  U mag een balkenplafond aanbrengen. De balken zijn gelijk 

aan elkaar en liggen onderling op gelijke afstand (hart op 
hart afstand). De balken moeten gedragen worden door een 
kantplank rondom en niet onderling bevestigen aan het plafond.

Sierlijsten en ornamenten
10.  Het aanbrengen van sierlijsten en ornamenten van kunststof of 

brandgevaarlijke materialen is niet toegestaan.

Lambrisering
11.  De lambrisering mag niet van kunststof of brandgevaarlijke 

materialen zijn.
12.  Er mogen geen losse elektriciteitsdraden achter de lambrisering 

aanwezig zijn.
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13. Pleisterwerk is altijd kwetsbaar. Het kan gaan scheuren en 
barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/
herstellen hiervan.

14. Tablis Wonen verricht geen onderhoud of reparatie aan de door 
u bewerkte muren/plafonds.

15. Gebruik uitsluitend lichte neutrale kleuren (crème en wit).
16.  De sierlijsten, het ornament of lambrisering moeten heel en aan 

elkaar zijn bevestigd. Er mogen geen losse gedeelten zijn.
17. Als u gaat verhuizen mag de wandverfraaiing achterblijven 

als deze voldoet aan de voorwaarden en wordt goedgekeurd 
door de woonmakelaar van Tablis Wonen. Eventuele gaten in  
sierpleister, granol, structuurverf en -pasta moeten netjes  
weggewerkt worden. Is dit niet het geval dan moeten de muren 
weer behangklaar opgeleverd te worden.

18. U ontvangt geen vergoeding voor de aangebrachte verandering.
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