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>KOPERSADVIES 

RANDVOORWAARDEN 

AANPASSING KEUKENINSTALLATIE 
 

Heeft u gekozen voor een eigen keukenleverancier? 

Het is mogelijk om al tijdens de bouw het leidingwerk in de keukenruimte op de juiste positie aan te 

laten brengen. Hiervoor levert u keukentekeningen aan die aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

 

• de tekening is op alle pagina’s voorzien van:  

de projectnaam, uw bouwnummer en uw naam; 

een datum op elke pagina (bij wijzigingen de wijzigingsdatum); 

• alle tekeningen worden in één compleet document aangeleverd; 

• de tekeningen zijn duidelijk leesbaar en op schaal 1:25 of 1:20 opgemaakt; 

• er is een renvooi van de symbolen bijgevoegd; 

• alle maatvoering wordt vanuit eenzelfde ‘nulpunt’ (niet zijnde een gibowand) aangeven; 

• de totaalmaat van de ruimte / keukenopstelling is op de tekeningen aangegeven; 

• toegepaste apparatuur, waaronder ook kasten en kranen, zijn op de tekeningen gemaatvoerd; 

• de aansluitwaarde van de elektrische apparatuur is benoemd; 

• de van toepassing zijnde radiator (niet van toepassing bij vloerverwarming) is aangegeven. 

 

Let op dat u de tekeningen 3 weken vóór de door ons aangegeven sluitingsdatum aanlevert. Voldoet 

uw tekening niet aan onze voorwaarden, dan brengen wij u op de hoogte dat deze niet in 

behandeling wordt genomen. 

Als u wijzigingen aanbrengt in de tekeningen na het uitbrengen van een offerte, brengen wij bij de 

aangepaste offerte handelingskosten à € 100,00 inclusief BTW in rekening. 

 

Aanpassen loodgieterswerk:Aanpassen loodgieterswerk:Aanpassen loodgieterswerk:Aanpassen loodgieterswerk:    

Het wijzigen van warm- en koudwaterleidingen en afvoeren stemt u af met uw kopersadviseur. 

Het leidingwerk tegen de wanden wordt op de op tekening aangegeven hoogte aangebracht. 

In een keukeneiland worden de leidingen altijd vlak boven de dekvloer afgedopt. 

Wij brengen geen beluchterskranen en/of gaskranen aan. 

Geef dit door aan uw keukenleverancier. 

 

Aanpassen elektra installatie:Aanpassen elektra installatie:Aanpassen elektra installatie:Aanpassen elektra installatie: 

Voor het aanpassen en/of toevoegen van elektrapunten stuurt u uw tekening naar de elektricien. De 

wijzigingen worden opgenomen in de elektra-offerte. 

 

Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen CVCVCVCV----installatie:installatie:installatie:installatie:    

Voor het aanpassen van de verwarmingsinstallatie stuurt u uw tekening naar de cv-installateur. De 

wijzigingen worden opgenomen in de verwarmingsofferte. 

 

Aanpassen MVAanpassen MVAanpassen MVAanpassen MV----installatie:installatie:installatie:installatie:    

Het is nietnietnietniet mogelijk de afzuigpunten van de mechanische ventilatie te verplaatsen. Ook is het nietnietnietniet 

mogelijk een vloer-, dak- en/of geveldoorvoer voor de afzuigkap aan te brengen. 


