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Kwaliteitseisen keukens  
 

Het plaatsen van een nieuw keukenblok, inbouwapparatuur of een hele nieuwe keuken vraagt 

om de juiste aanpak en afwerking. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen of aanleggen van gas- 

of waterleidingen en afvoeren. Hierbij is de inzet van een erkend installateur nodig. Veilig 

wonen staat voorop. Lees onze kwaliteitseisen en tips goed door. 
 

Maak een keukenplan 

Wilt u een hele nieuwe keuken plaatsen met inbouwapparatuur? Let dan op het volgende: 

• Maak met het bedrijf waar u de keuken koopt een volledig keukenplan. 

• Let goed op de plaats waar u de inbouwapparatuur wilt hebben. 

• Zorg dat het bedrijf altijd uw keuken opnieuw bij u thuis komt inmeten. Zo weet u zeker dat de 

maten kloppen voor aansluitingen van uw inbouwapparatuur. 

 

    

Aansluitingen gas, water en elektra 

Het bedrijf dat uw keuken komt plaatsen, legt meestal niet zelf de installatie en/of aansluitingen aan. 

Dat moet u laten uitvoeren door een gecertificeerd installateur. De kosten komen voor uw eigen 

rekening. Het is belangrijk dat u het keukenplan met de juiste maten ook aan de installateur geeft. In 

de algemene kwaliteitseisen elektra en de kwaliteitseisen leidingen en afvoeren leest u meer. 

 

Reservetegels zijn altijd handig 

Kiest u voor een achterwand met tegels, zorg dan voor voldoende reservetegels. De stelregel is om 

10% reservetegels van het totaal aantal vierkante meters extra te kopen. 

 

Onderhoud aan de geplaatste keuken 

U heeft zelf de keuken geplaatst. Dat betekent dat Staedion geen onderhoud uitvoert. Ondanks dat u 

een servicecontract heeft, komt  het onderhouden van de keuken voor uw eigen rekening.  

 

Verhuizing 

Als u gaat verhuizen en u heeft een nieuwe keuken geplaatst, dan kunt u soms een vergoeding 

krijgen. Meer informatie en een tabel met vergoedingen leest u in de bijlage 'Vergoedingen bij 

verhuizen'. 

 

https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-elektra.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-gas-waterleiding-en-afvoeren.pdf
https://www.staedion.nl/STAEDION/media/Staedion/Klussen%20in%20uw%20woning/Bijlage-Meer-over-Vergoedingen-bij-verhuizen_-november-2016.pdf
https://www.staedion.nl/STAEDION/media/Staedion/Klussen%20in%20uw%20woning/Bijlage-Meer-over-Vergoedingen-bij-verhuizen_-november-2016.pdf
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Elektrisch koken 

De meest voorkomende manier is koken op een inductiekookplaat.  

• Voor de elektrische aansluiting is een 5-polig Perilex stopcontact nodig.  

• Wij adviseren te kiezen voor een 2-fasen kookplaat. Deze is in bijna alle gevallen krachtig 

genoeg. 

• Is de elektriciteitsmeter geschikt voor de kookplaat die u heeft uitgekozen? Uw netbeheerder 

kan daarbij helpen. 

• Voor de aanleg van een extra groep in de meterkast schakelt u een erkend installateur in. Als 

de aanpassingen in de groepenkast gereed zijn, ontvangen wij van u het keuringsrapport van 

de installateur. Zie verder onze kwaliteitseisen elektra. 

 

 

Afzuigkap 

Als u een afzuigkap gaat plaatsen, moet u rekening houden met de volgende punten: 

• Woont u in een eengezinswoning en wilt u de afvoer door de buitenmuur maken? Informeer 

uw buren.  

• In een appartement is het niet toegestaan om een afvoer door de gevel te maken. U kunt dan 

kiezen voor een recirculatie afzuigkap. De koolstoffilters nemen de kookluchtjes uit de lucht op 

en blazen schone lucht terug. De filters moeten wel regelmatig vervangen worden. 

• Is er mechanische ventilatie in de woning? Dan mag u daar de afvoer van de afzuigkap niet 

op aansluiten. Ook hier plaatst u een recirculatie afzuigkap of een motorloze afzuigkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close-in boiler 

Hiervoor hebben we aparte kwaliteitseisen opgesteld. 

geschikt voor elektrisch koken niet geschikt voor elektrisch koken 

voorbeeld recirculatie afzuigkap aquastop voor een wasmachine 

https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-elektra.pdf
https://www.staedion.nl/getattachment/Ik-ben-huurder/Regel-uw-aanvraag-in-3-stappen/Kwaliteitseisen/Kwaliteitseis-close-in-boiler-februari-2021.pdf?lang=nl-NL
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Flarge%2FFC%2F1%2F1%2F0%2F5%2F9200000088645011.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Faeg-dub2610w-afzuigkap-onderbouw-zilver%2F9200000088645011%2F&docid=9G-X4UNa6IbJUM&tbnid=skRa83kCU1TD4M%3A&vet=10ahUKEwiov4KWxqDkAhXM0KQKHZUrCQ0QMwj5ASgAMAA..i&w=550&h=413&safe=strict&bih=967&biw=1920&q=afzuigkap&ved=0ahUKEwiov4KWxqDkAhXM0KQKHZUrCQ0QMwj5ASgAMAA&iact=mrc&uact=8
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Afwasmachine of vaatwasseraansluiting in de keuken 

• Moet de watertoevoer en -afvoer verlegd worden? Zie verder de kwaliteitseisen gas-

waterleiding en afvoeren. 

• Is er een extra stopcontact nodig? Controleer of er een extra groep nodig is in de meterkast. 

Voor de aanleg schakelt u een erkend installateur in. Als de aanpassingen in de groepenkast 

gereed zijn, ontvangen wij van u het keuringsrapport van de installateur. Zie verder onze 

kwaliteitseisen elektra. 

 

Wasmachine, wasdroger of aansluiting in de keuken 

• Moet de watertoevoer en -afvoer verlegd worden? En is er een extra stopcontact nodig? 

Schakel hiervoor een erkend installateur in. Zie verder de kwaliteitseisen gas-waterleiding en 

afvoeren en de kwaliteitseisen elektra. 

• Controleer of de wasmachine een waterbeveiliging heeft. Zo niet, koop er dan een aquastop 

bij. U monteert deze tussen de kraan en de watertoevoerslang. Bij storingen onderbreekt een 

aquastop de watertoevoer. Hiermee voorkomt u lekkages. 

 

Overige wijzigingen keukenmeubilair 

Voor alle overige wijzigingen en aanpassingen zoals plaatsen van extra boven- of onderkastjes, het 

ophangen van extra planken tussen de kastjes en het vervangen van het aanrechtblad of kastdeurtjes, 

geldt dat Staedion zich het recht voorbehoud om bij het einde van de huurovereenkomst te verlangen 

dat het weer in de oorspronkelijke toestand wordt opgeleverd. De toestemming voor deze klussen 

vraagt u aan via het formulier op onze website. 

https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-gas-waterleiding-en-afvoeren.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-gas-waterleiding-en-afvoeren.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-elektra.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-gas-waterleiding-en-afvoeren.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-gas-waterleiding-en-afvoeren.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/kwaliteitseisen-elektra.pdf
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/keuken
https://www.staedion.nl/zelf-klussen/keuken

