
 

Kluswijzer 

 
 

Zelf een keuken plaatsen 
 

Wilt u een andere keuken in uw woning? U kunt zelf een nieuw keukenblok plaatsen. 
 
Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor het plaatsen van een keuken. 
Bovendien geeft het aan welke voorwaarden Goed Wonen stelt.  
 

Voordat u aan de slag gaat 
 
Voordat u een nieuwe keuken plaatst, zijn er enkele voorwaarden waar u rekening mee moet 
houden. Zo verandert u bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, 
elektriciteit en water. Is dit toch noodzakelijk voor de nieuwe keuken, laat dit door een erkend 
installateur doen. Wilt u van een gesloten keuken een open keuken maken? Dat kan alleen als 
de woning mechanische ventilatie heeft en er geen open verbrandingstoestellen zijn, zoals 
een geiser of een kachel. Dit in verband met eventuele koolmonoxidevergiftiging. Let er wel op 
dat u niet zomaar zonder schriftelijke toestemming van Goed Wonen een muur mag slopen. 
Neem hiervoor dus altijd eerst contact met ons op. 

Kies geen al te opvallende keukenfronten en zorg dat de deuren, laden en kastjes precies 
recht hangen, dat de grepen goed vastzitten en de kranen niet lekken. Een kraan met 
keramische schijven gaat bijvoorbeeld veel langer mee dan een kraan met leertjes en gaat 
minder snel druppelen.  
 
De lengte van het werkblad moet minimaal even lang zijn als die van het oorspronkelijke 
aanrecht, met een breedte van tussen de 55 en 60 centimeter, waterpas en voorzien van een 
druiprand. De spoelbak moet een stop aan een ketting en een overloop hebben.  
 
Installeer bij voorkeur een keuken van het merk Bruynzeel met een KIWA- of CE-keurmerk. 
Gebruik materiaal van spaanplaat met een persing (dichtheid) van 720 kilo per kubieke meter 
en een melamine toplaag. Het werkblad mag van de volgende materialen zijn: roestvrijstaal, 
multiplex of MDF met een kunststof afwerking (bij voorkeur Duropal) graniet of ocriet.  
 
Tegels 
De tegels moeten vlak, strak en waterpas tegen de muur zitten en u moet minimaal 10% in 
reserve houden voor eventuele reparaties. Deze laat u in de woning achter als u gaat 
verhuizen. Als u geen gebruik maakt van tegelprofielen in uitwendige hoeken en -
beëindigingen, moeten de tegels geglazuurde randen hebben. De voegen mogen niet groter 
zijn dan 3 millimeter en moeten goed ingewassen zijn met speciale voegspecie. Zorg dat de 
tegels nooit smaller zijn dan 5 centimeter. De wand onder het aanrechtblad hoeft niet betegeld 
te worden. Achter het kookdeel moet de hoogte van het tegelwerk minimaal 150 centimeter 
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hoog zijn en alle tegels moeten een KOMO-certificaat hebben. De inwendige hoeken vult u 
met sanitairkit (siliconenkit) en niet met voegpasta.  
 
Maak een keukenplan 
Maak vooraf altijd een keukenplan. De meeste bouwmarkten en keukenleveranciers kunnen u 
helpen bij het maken van een keukenplan. Het is dan wel belangrijk dat u de juiste maten van 
uw huidige keuken opgeeft. 
 
Als u het plan maak, controleert u eerst of de muren van de keuken haaks (in een hoek van 

90) en in het lood (kaarsrecht ten opzichte van de vloer) staan. Dat doet u door op de ene 
muur 80 centimeter en op de muur daarnaast, 60 centimeter af te tekenen. De rechte lijn 
tussen deze twee punten moet dan 100 cm zijn.  
 
Teken de omtrek van uw huidige keuken op een schaal van 1:20 (= 1 centimeter op papier is 
20 centimeter in werkelijkheid) op millimeterpapier. Zet altijd eerst de beschikbare ruimte op 
papier en teken daarna op 60 centimeter werkbladdiepte de ruimte in die u wilt gebruiken. Als 
laatste verdeelt u de ruimte voor de diverse kasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De indeling van uw nieuwe keuken hangt af van de beschikbare ruimte en de apparaten die u 
wilt plaatsen. U kunt daarbij denken aan apparatuur voor koken (afzuigen) afwassen, spoelen, 
koelen, vriezen en wassen.  
 
Deel de belangrijkste functies in op de plaatsen die u daar het meest geschikt voor vindt. Voor 
het spoelen/afwassen heeft u minstens 1 spoelbak nodig, die 50 centimeter kastruimte 
inneemt. Voor het koken is de kastruimte die u nodig heeft voor een 4-pits (gas)kookplaat 60 
centimeter. Zorg voor een minimale werkruimte tussen twee functies van 50 centimeter.  
 

Aan de slag 
 
De keuken installeren 
Voordat u de keuken installeert, moeten eerst het leidingwerk en de elektrische aansluitpunten 
op de juiste plaats zitten. Alle elektrische aansluitpunten, ook die boven het werkblad, moeten 
verdiept in de muur komen. De gasaansluiting moet een afsluitkraan hebben, die niet direct 
achter de oven mag komen. De aan- en afvoer van het water moeten op de juiste plaats 
komen. Tegelwerk kunt u het beste vóór het installeren van de keuken in orde maken.  
 
De kasten plaatsen 
Als de aansluitpunten en leidingen op de goede plaats liggen, kunt u de kastjes plaatsen. 
Begin met de kastjes onder het werkblad. Verwijder de deuren en laden, omdat dit 
eenvoudiger werkt en beschadiging voorkomt. Zorg dat de kastjes waterpas staan en koppel 
ze aan elkaar. Maak daarbij uitsparingen voor de aansluitpunten die in de kastjes komen. 
Maak nu het werkblad op maat en leg dit op de kastjes. De kastjes die hier boven komen, 
hangt u waterpas aan duimhaken. Als in het keukenblok ook een of meer hoge wandkasten 
komen, moet de bovenkant gelijk komen met die van de bovenkastjes.  
 

Geef in elk geval het volgende op de tekening aan: 
Geef in elk geval het volgende op de tekening aan: 

 de draairichting van de deur en de maat hiervan, inclusief het kozijn; 

 de vensterbank hoogte- en breedtemaat, inclusief het kozijn; 

 de wateraansluiting; 

 de elektriciteitsaansluiting; 

 de schakelaars. 
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Het aanrechtblad 
Maak uitsparingen in het werkblad voor de spoelbak en een eventuele kookplaat met behulp 
van de bij de keuken geleverde mallen. Monteer de spoelbak en de kookplaat volgens het 
voorschrift en maak alle randen goed dicht met een ruime hoeveelheid siliconenkit. Zaag de 
tegelafwerkstrip op lengte en maak die aan het werkblad vast. Druk het werkblad tegen de 
muur en schroef het vast aan de onderkasten. Zorg ervoor dat tussen het aanrechtblad en de 
muur geen vocht kan komen. Werk deze naad daarom goed af met een tegelstrip of met 
siliconenkit. Monteer nu de kranen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud en verhuizen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw keuken. Goed Wonen onderhoudt uw 
keuken alleen op standaardniveau. Dit houdt in dat als bijvoorbeeld uw kraan kapot gaat, wij 
die vervangen door een standaard kraan.  
 
Voor een nieuwe keuken kunt u bij verhuizing eventueel een vergoeding krijgen. De  
inbouwapparatuur die u geplaatst hebt, wordt niet door Goed Wonen overgenomen. De 
nieuwe huurder kan de apparatuur eventueel wel overnemen. Dit kan via een 
overnameverklaring.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 

Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  

Deuren en laden 
Als laatste monteert u de deuren en laden. De ladefronten kunt u met 
stelschroefjes in de juiste positie afstellen. Deurscharnieren hebben meestal twee 
schroeven. Door de achterste schroef enkele slagen in of uit te draaien, stelt u de 
deurtjes recht. Met de voorste schroef zet u de deurtjes vast. Met kroonlijsten, 
lichtlijsten en een voorzetplint kunt u de keuken professioneel afwerken.  


