
Wand plaatsen (of glaswand, schuifwand)
1. Als in de wand leidingwerk van elektra, gas of cv-thermostaat 

wordt opgenomen, moet een erkend waarborginstallateur dit 
aanleggen of verlengen.

2.  De wand staat loodrecht op een andere muur en het plafond. 
Niet toegestane materialen: spaanplaat, polystyreenplaat, 
houtwolcementplaat, asbest en kunststof schroten.

3. De wand is altijd vastgemaakt in de vloer en het plafond. In 
een aantal complexen mag niet geboord worden in vloer en/of 
wand, omdat er vloerverwarming aanwezig is of er leidingen in 
de vloer zijn aangebracht. 

Wand verwijderen
4. Voor het verwijderen van een wand vraagt u altijd toestemming 

aan bij Tablis Wonen.
5.  De te verwijderen wand mag geen scheidingswand zijn tus-

sen een natte ruimte (badkamer/toilet) en een verblijfsruimte 
(woonkamer/slaapkamer).

6. De wand tussen de keuken en de woonkamer mag u niet ver- 
wijderen als u een open verbrandingstoestel (kachel/geiser/cv) 
in de woonkamer/keuken heeft en u een mechanische ventilatie 
heeft.

7. Er mag geen kamer ontstaan zonder toetreding van daglicht.
8.  Er mag geen kamer ontstaan kleiner dan 6 m².
9.  Het resultaat mag niet zijn dat de woningtoegangsdeur recht- 

streeks op de verblijfsruimte (slaapkamer/woonkamer) uitkomt.

Aanvullend voor wand verwijderen met draagfunctie
Het is niet toegestaan om een wand met draagfunctie zelf te verwij-
deren of hierin wijzigingen aan te brengen. Als u dit toch graag wilt, 
is het alleen mogelijk om dit via Tablis Wonen te laten uitvoeren.  
Wij onderzoeken óf het mogelijk is en zo ja, dan ontvangt u een 
offerte voor de kosten om dit door ons te laten uitvoeren. 
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Tablis Wonen behoudt het recht om het verwijderen of plaatsen 
van niet dragende wanden niet toe te staan, ook al voldoet u aan 
de bovengenoemde voorwaarden. Tablis Wonen stelt u daarvan 
schriftelijk op de hoogte, nadat u uw aanvraag heeft ingediend. 
Meestal heeft dit te maken met de verhuurbaarheid van de woning.

Verwijderen vaste kasten
10  Voor het verwijderen van een vaste kast vraagt u altijd toestem-

ming aan bij Tablis Wonen.
11. De kast wordt netjes verwijderd en de muur en het plafond 

werkt u glad en netjes af. U zorgt voor eenheid.

12. De wand en het plafond werkt u netjes af. U zorgt voor eenheid.
13. U bent verantwoordelijk voor het eventueel repareren/herstel-

len van de wand.
14. Tablis Wonen sluit bij vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan 

voortvloeien uit het plaatsen of verwijderen van de wand of 
andere gevolgschade door een verkeerde uitvoeren van het 
plaatsen of verwijderen van de wand.

Verwijderde dragende wand door Tablis Wonen
15. Als u gaat verhuizen mag de woning in de nieuwe situatie  

opgeleverd worden.

Verwijderde niet dragende wand
16. Bij verhuizing levert u de woning op zoals in de toestemming is 

vastgelegd. Dit kan betekenen dat u de verwijderde wand moet 
terugplaatsen.

Geplaatste wand
17. Als u gaat verhuizen wordt tijdens de voorinspectie bekeken of 

de wand mag blijven. Dit heeft te maken met de verhuurbaar-
heid van de woning. 
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Verwijderde vaste kast
18. Als u gaat verhuizen levert u de woning op zoals in de toestem-

ming is vastgelegd. Dit betekent dat de wand waar de verwij-
derde kast heeft gezeten ten minste behangklaar is.

Voor het plaatsen of verwijderen van een wand ontvangt u geen 
vergoeding.
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