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Een aanpassing van het kozijn is niet alleen een ingreep in de constructie, ook de energiehuishouding van de
woning kan zich wijzigen. De VerbouwVakWijzer Kozijnen schenkt aandacht aan de constructieve veiligheid.
Ook vindt u hierin de daglichtvoorschriften uit het Bouwbesluit.
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Voorwoord
Steeds meer mensen met verbouwplannen weten de weg te vinden naar de kleine aannemer en de zelfstandig
werkende vakman. De toegenomen populariteit is mede te danken aan het persoonlijke advies, het directe
contact en het geboden vakmanschap. Het aantal eenmansbedrijven is dan ook spectaculair gegroeid.
De wetgeving kent consumenten een sterke positie toe. De wet wijst de opdrachtgever aan als
verantwoordelijke voor een uitvoering volgens de eisen van het Bouwbesluit. De vakman wordt echter
beschouwd als de deskundige partij. Kwalitatief hoogwaardige bouwkundige oplossingen, energiebesparing
en milieuontlastende maatregelen spelen een steeds belangrijkere rol bij de verbouwing.
De positie als deskundige en het toenemende belang van kwaliteit en energiebesparing biedt vakmensen
kansen. Klanten willen kunnen kiezen. Deskundigheid is een goed instrument om je als professional van
concullega’s te onderscheiden. Daarnaast is een vakman die kennis heeft van kwaliteit, energie- en
waterbesparing, en gebruik van duurzame materialen beter in staat om alternatieven in offertes te formuleren.
En opties leiden doorgaans tot meer omzet.
Om vakmensen te ondersteunen bij hun werk en klantgericht ondernemen, zijn op initiatief van SBR en
SenterNovem de VerbouwVakWijzers ontwikkeld. De inhoud van de VerbouwVakWijzers is in samenspraak
met de brancheverenigingen BouwGarant, FOSAG en de VLOK samengesteld. De VerbouwVakWijzers
vergroten het inzicht in adviseurschap, kwaliteit en energiebesparing. De informatie komt van pas bij het
klantadvies, het opstellen van een passende offerte, de voorbereiding van de verbouwing en het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden. Een VerbouwVakWijzer bespaart de vakman tijd en kan extra winst opleveren.
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1 Algemeen
1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer
De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: Acquisitie (De klant centraal), Voorbereiding en Uitvoering (Aan
de slag).
Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen
na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer
geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te
overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen
zijn al half aan het kopen.
Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden
klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang
van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan
en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.
Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Uitvoering geeft informatie over
de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen. Details geven inzicht
in een correcte uitvoering.

1.2 Begripsbepaling
Gevelopeningen zijn belangrijke beeldbepalende onderdelen van een gebouw. Het wijzigen van een dergelijke
opening heeft al snel gevolgen voor de uitstraling van dat gebouw. Daarnaast zijn gevelopeningen bepalend
voor het welzijn van de bewoners. Aspecten als daglicht, uitzicht, behaaglijkheid, transparantie en dergelijke
hebben invloed op het welbevinden van mensen.
Vanwege de toe te passen materialen vormen deze gevelopeningen in veel opzichten de zwakste schakel in
een bouwkundige omhulling. Er is relatief veel onderhoud nodig. Tevens vindt via beglazing nog steeds het
grootste warmteverlies van binnen naar buiten plaats.
Gezien het voorgaande is het logisch dat eigenaren veel werkzaamheden verrichten of laten verrichten aan de
gevelopeningen. Hierbij is onderscheid te maken in een diversiteit aan werkzaamheden. Dit varieert van de
eenvoudige klussen, zoals het schilderen van de kozijnen of het vervangen van glas, tot zeer ingrijpende
verbouwingen, bijvoorbeeld het vervangen en vergroten van de bestaande kozijnen. Al deze zaken komen in
deze VerbouwVakWijzer aan de orde.

1a. Het vervangen van een bestaande ruit.
(bron: Glashandel A. Koelewijn v.o.f.)
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1b. Kozijn is dusdanig aangetast dat (deel)vervanging noodzakelijk is.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Door energiebesparende opties aan te bieden,
wijst u op de mogelijkheid de maandlasten te beperken.
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2 De klant centraal
2.1 Acquisitie en klantcommunicatie
Glas bewijst zich al eeuwenlang als ideaal bouwmateriaal. Met glas realiseert u daglichttoetreding en uitzicht.
Daarnaast is het materiaal eenvoudig te verwerken, schoon te houden en te recyclen.
Om beglazing te verankeren in de scheidingsconstructie wordt vaak gebruikgemaakt van kozijnen. Beglazing
en kozijnen zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten, elk met eigen voor- en nadelen. Bewoners hebben soms
de behoefte aanpassingen uit te voeren – vaak een combinatie van eisen en wensen – aan de kozijnen en/of
de beglazing.
Gevelwijzigingen.Noodzakelijk
onderhoud.Onderhoud.Energiebesparing.++Comfort.Inbraakveiligheid.
Dit hoofdstuk behandelt de algemene verkooptechniek bij het acquisitiegesprek en schenkt aandacht aan de
belangrijkste voorwaarden voor een goed omschreven opdracht. Op basis van de opdrachtomschrijving weet
u wat de klant van u verwacht. Een duidelijk geformuleerde opdracht is alleen mogelijk als u voldoende
informatie met de klant hebt uitgewisseld. De wensen en het budget van de klant zijn afgezet tegen de
deskundigheid van de aannemer of zelfstandige vakman. Na de bespreking is duidelijk wat de klant wil voor
een bepaald budget en onderkent de aannemer of vakman de bouwtechnische en financiële consequenties.
Voldoende aandacht voor de opdrachtomschrijving leidt meestal tot een betere uitvoering van het werk en
werk dat aansluit op de vraag van de klant.
Bouwen volgens het Bouwbesluit
De vakman bouwt volgens het Bouwbesluit. Hij heeft de kennis en ervaring voor een goede, veilige en
energiezuinige oplossing. Hij weet wanneer er specialisten als een constructeur ingeschakeld moeten worden.

2.2 Verkooptechniek
Ieder verkoopgesprek doorloopt vier verschillende fasen.
Fase 1: gespreksordening
Succesvolle verkopers zijn ervan overtuigd dat klanten tijdens de eerste twee minuten van een gesprek
cruciale eerste indrukken opdoen die de rest van de (eventuele) opdracht beïnvloeden. De manier waarop u
zich voorstelt en het gesprek opent zijn ontzettend belangrijk, u moet een ‘klik’ zien te maken.
Tips voor de gespreksordening
Fase 2: behoefteonderzoek
Bij het eerste gesprek voert u een soort behoefteonderzoek uit: u achterhaalt informatie door vragen te stellen
en zo krijgt u inzicht in de klant zelf en de wensen. Het behoefteonderzoek is de belangrijkste
verkoopvaardigheid en is vooral cruciaal bij grote opdrachten. Succesvolle verkoopgesprekken verlopen
volgens een duidelijk patroon, de SPIN.
SPIN staat voor:
Situatievragen
Probleemvragen
Implicatievragen
Nut-effectvragen
Fase 3: deskundigheid aantonen
U toont de klant in deze gespreksfase dat u oplossingen hebt voor het geschetste probleem. Toon uw
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deskundigheid niet te vroeg en niet te vaak en pas als het gesprek op gang is gekomen. Beschrijf af en toe de
voordelen die u kunt bieden en verwijs altijd naar uw referentiemap en garanties.
Eigenschap of voordeel?
Producten en diensten laten zich beschrijven in termen van eigenschappen of voordelen. Eigenschappen zijn
feiten, gegevens of informatie over producten of diensten, de kenmerken ervan. Eigenschappen zijn niet
overtuigend. Een voordeel toont hoe een eigenschap een klant helpt. Een voordeel kan een kostenbesparing
voor de klant opleveren. Een voordeel is elke uitspraak die voorziet in een behoefte.
Fase 4: betrokkenheid verkrijgen
Een succesvol verkoopgesprek eindigt met betrokkenheid van de klant. Bij kleine opdrachten uit betrokkenheid
zich snel in de vorm van een overeenkomst, bij grote opdrachten verkrijgt u betrokkenheid in stappen. Elke
stap breidt de betrokkenheid van de klant uit naar de eindbeslissing. Zet alles op een rij en bedenk dat het
naast het verwerven van de opdracht ook om het opbouwen van een relatie gaat.

2.3 Prijsonderhandelingen
Bij prijsonderhandelingen is er sprake van een belangentegenstelling tussen twee partijen. Kennis van
onderhandelen komt van pas bij prijsonderhandelingen. In de bouwbranche is het van groot belang om een
expert te zijn in het vaststellen en het noemen van de prijs. Wees hierbij altijd duidelijk. De cruciale onderdelen
bij de onderhandelingen zijn:

2.4 Non-verbale communicatie
De manier waarop u iets zegt is vele malen belangrijker dan wat u feitelijk zegt. Uw non-verbale communicatie
kan in het verkoopproces het verschil maken of de opdracht tot stand komt of niet. Daarom is het handig als u
non-verbale signalen van de klant én van uzelf herkent, kunt interpreteren en beheersen.
De mentale voorbereiding op een verkoopgesprek is belangrijk. Focus en rust zijn de sleutelwoorden. Tijdens
de gespreksordening is non-verbaliteit van grote invloed op de sfeer van het gesprek. Denk hierbij aan een
open houding, een ferme handdruk en oogcontact. Wees u tijdens het gesprek bewust van stiltes die vallen,
uw intonatie, de houding van uw hoofd, lichaam en handen. Want een opdrachtgever zoekt vooral een goede
en betrouwbare bouwpartner.

2.5 Verbouwingsopdracht
2.5.1 Contact met de klant
Vanaf het eerste contact is het belangrijk om na te gaan wat de klant precies wil. Uitgangspunt is altijd de
wens van de klant. Trek daarom in ieder geval de volgende zaken na:
Verstrek de klant in ieder geval informatie die hem of haar in staat stelt een passende opdracht te verstrekken.
Maar de klant verwacht meer van u als bouwtechnisch deskundige. U kent de markt en bent op de hoogte van
de technische (on)mogelijkheden. Geef informatie en biedt alternatieven en opties. Zaken die voor u
vanzelfsprekend zijn, kunnen bij de klant onbekend zijn.
Voor een goed advies is het van belang te weten wat de achterliggende wens van de klant is. Ga niet alleen
van de opdracht op zich uit, bespreek ook de voor- en nadelen en alternatieven.

2.5.2 Beglazing
Het eerste doel van het aanbrengen van glas in de uitwendige scheidingsconstructie is het realiseren van
voldoende daglichttoetreding. Daarnaast heeft beglazing nog een aantal secundaire doelen. Glas zorgt voor
uitzicht, een bepaalde uitstraling en levert een bijdrage aan de thermische isolatie. Door de vele beschikbare
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glassoorten met ieder zijn specifieke kenmerken en eigenschappen kan glas in veel toepassingen gebruikt
worden. Speciale glassoorten zijn zonwerend, brandveilig, extra sterk of veilig tegen doorvallen. Een ruit van
dubbel glas kan worden samengesteld uit glasbladen met verschillende eigenschappen.
Glas vervangen? Kies dan voor HR++-beglazing.
Bij vervanging van standaardbeglazing door HR++-beglazing verbetert niet alleen de energetische prestatie
van een woning en gebouw. Ook de geluidsoverlast en condensvorming aan de binnenzijde nemen af.
Waarschuw wel voor het mogelijk ontstaan van condens op de buitenzijde.
Raadpleeg voor een goede uitvoering hoofdstuk 3.
Glas is vergeleken met andere constructiematerialen een kwetsbaar product. Ook vormt glas energetisch
gezien de zwakste schakel in een uitwendige scheidingsconstructie. Plaatsen van dubbel glas en zelfs het
vervangen van bestaand dubbel glas door extra isolerend glas verdient zich dan ook vaak snel terug.
Bied bij het vervangen van een ruit altijd aan om een ventilatierooster te plaatsen. Ventilatie is essentieel voor
een gezond binnenklimaat. Vooral als de woning meer geïsoleerd wordt, neemt het belang van goede
ventilatie toe. Isolatie maakt de bouwkundige schil meer luchtdicht, waardoor er minder buitenlucht
binnenkomt.
Glassoorten
Glas is in vele soorten en maten leverbaar. De meest gangbare toepassing is normaal vlakglas (floatglas).
Daarnaast wordt vlakglas als basis gebruikt voor diverse aangepaste glassoorten. Paragraaf 3.4.4 behandelt
de verschillende glassoorten.
De volgende glassoorten worden veel toegepast.
Thermisch isolerend glas.Veiligheidsglas.Geluidwerend glas.Brandwerend glas.Zonwerend glas.
Daarnaast zijn er nog bijzondere glassoorten die vooral om hun uiterlijk worden toegepast, zoals figuurglas,
gekleurd glas en geëmailleerd glas.
2a. HR++-glas bestaat uit twee ruiten met een met edelgas gevulde spouw ertussen. Op de spouwzijde van
de binnenruit zit een coating. Deze metaallaag laat zonnestraling door, terwijl de warmtestraling vanuit de
woning wordt teruggekaatst.
(bron: SBR infoblad 6)

2b. Doorsnede van enkele en isolerende brandwerende veiligheidsbeglazing.
(bron: Saint Gobain Glass)

Beglazingssystemen
Twee beglazingssystemen zijn geschikt om glas in het kozijn te plaatsen.
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Bij kunststof- of aluminiumkozijnen wordt altijd droge beglazing toegepast, bij houten kozijnen is een gekit
systeem gebruikelijk.
3a. Drukvereffenend beglazingssysteem met elastische kit.
(bron: Saint Gobain Glass)

3b. Drukvereffenend beglazingssysteem met rubber beglazingsprofielen.
(bron: Saint Gobain Glass)

Binnen- en buitenbeglazing
Naast het type beglazingssysteem is ook onderscheid te maken tussen binnen- en buitenbeglazing.
Buitenbeglazing (= beglazing van buitenaf) is het bekendst.
Bij binnenbeglazing bevinden de sponningen zich aan de binnenzijde van het kozijn. Het grote voordeel van
binnenbeglazing is dat de glaslatten en bevestigingsmiddelen niet aan weersinvloeden blootstaan. De
inbraakwerendheid wordt vergroot en het onderhoud gereduceerd.
4a. Binnenbeglazing.
(bron: Jellema 4c; uitg. Thieme Meulenhof)
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4b. Buitenbeglazing.
(bron: Jellema 4c; uitg. Thieme Meulenhof)

2.5.3 Kozijnen
Een kozijn is een vormvast kader dat dient als drager voor de erin aan te brengen vullingen en voorzieningen,
zoals deuren, ramen, borstweringen, glas, panelen, ventilatievoorzieningen, bevestigingsmiddelen, et cetera
(Bron: KVT 95). Meestal is voor het kozijn zelf hout, kunststof of aluminium gebruikt.

5a. Houten kozijn.
(bron: Wereldkozijn)

5b. Kunststof kozijn.
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(bron: Wereldkozijn)

5c. Aluminium kozijn.
(bron: Wereldkozijn)
Montagetechnieken
Er zijn meerdere technieken geschikt om een kozijn in de gevel te plaatsen:
Inmetselen.Montagekozijn.Geïntegreerde montage.
Stalen ramen
Stalen ramen en kozijnen werden vroeger geplaatst in combinatie met enkel glas. Stalen ramen zijn in principe
niet geschikt voor dubbel glas. Energetisch gezien is dit een zeer slechte oplossing. Behalve bij monumenten
kunnen stalen ramen praktisch overal beter vervangen worden door nieuwe kozijnen.

6. Enkele beglazing in stalen ramen zorgt niet alleen voor grote energieverliezen, maar ook voor veel
condensvorming aan de binnenzijde.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
KAPLA: kant-en-klaar plaatsen
Het KAPLA-kozijn is een kant-en-klaarkozijn dat de voordelen van het inmetselkozijn (één kozijn) combineert
met die van het montagekozijn (in een laat stadium geheel compleet te plaatsen). Meerdere timmerfabrieken
bieden dit kozijnconcept aan. Er wordt een specifieke detaillering, werkwijze en maatvoering gehanteerd. Meer
informatie: www.sbr.nl, zoek op het trefwoord ‘kapla‘.

7a. Kozijnen worden kant-en-klaar in de buitengevel geplaatst.
(bron: TNO bouw)
7b. Enkele onderdelen van het KAPLAkozijn.
(bron: SBR Infoblad 257)
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Negge en bloemkozijn
De gevelpositie is een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Het kozijn kan met de
buitenzijde gelijkliggen aan de buitenzijde van het buitenspouwblad of zelfs daar buiten steken, wat wel
‘bloemkozijn‘ wordt genoemd vanwege de brede vensterbank.
Het verdient de voorkeur om het kozijn enigszins verdiept in de gevel te plaatsen. De maat tussen de
buitenkant van de gevel en het kozijn wordt negge genoemd.
Een laatste optie is om het kozijn gelijk te plaatsen met de binnenzijde van de binnenwand.
Bouwfysisch en bouwtechnisch gezien gaat de voorkeur uit naar de tweede methode, het verdiept liggende
kozijn. Het kozijn vormt één vlak met de isolatie, waardoor de kans op koudebruggen kleiner is dan bij de twee
andere montagetechnieken. Daarnaast zorgt deze toepassing voor een eenvoudigere en kwalitatief betere
waterdichting. Bij een verbouwing is het gebruikelijk de negge gelijk te houden aan de bestaande situatie of
aan de overige kozijnen. De verbouwing sluit dan het beste aan bij het bestaande pand.
Vervangen of repareren?
Verkeert een kozijn in slechte staat, dan kunt u in overleg met de klant kiezen voor reparatie, deelvervanging of
complete vervanging, zoals bij lokale houtrot, kapotte draaiende delen of een aangetaste onderdorpel of stijl.
Draairichting
De bouw maakt onderscheid tussen links- en rechtsdraaiend, waarbij de sluitzijde van de deur als maatgevend
geldt.
Rechtsom sluitend: met de klok mee.
Linksom sluitend: tegen de klok in.

8. Beoordeling van de draairichting van een deur.
(bron: Joost de Vree)
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Vullingen en beweegbare delen
Er kunnen diverse elementen in een kozijn worden opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vaste
vullingen en beweegbare delen.
Vaste vullingen
Beweegbare ramen
Beweegbare deuren
9a. Naar buiten draaiend draairaam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)

9b. Naar binnen draaiend draairaam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)

9c. Uitzetraam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)

9d. Draaivalraam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)
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9e. Tuimelraam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)

9f. Taatsraam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)

9g. Schuifraam.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)

9h. Schuif hefpui.
(bron: EK Bouwadvies / Woonhelp)
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Vanuit de garantievoorwaarden kunnen er eisen gesteld worden aan de maximale afmetingen van kozijnen en
glasvlakken. Denk ook aan de hanteerbaarheid: bij grote puien is al snel een kraan nodig, maar dat geldt ook
voor het glas. Ook de eisen voor inbraakwerendheid spelen een rol. Informeer bij twijfel vooraf bijvoorbeeld bij
een kozijn- of glasleverancier.
Vergelijking van verschillende kozijnen
Houten, kunststof- en aluminiumkozijnen kennen onderling een groot aantal verschillen. Gebruik het juiste
type kozijn bij een bepaalde toepassing of naar de wens van de opdrachtgever. Voor de klant zal het
onderhoud een belangrijk onderwerp zijn. Kunststof- en aluminiumkozijnen hoeven niet geschilderd te worden,
maar zijn niet onderhoudsvrij. Deze kozijnen worden vaak geplaatst door gespecialiseerde bedrijven.
Regelmatig schoonhouden (ook het kozijn mee wassen bij het glazen wassen) is voor alle kozijntypen
essentieel. Kunststof- en aluminiumkozijnen moeten voor een optimaal functioneren regelmatig worden
nagesteld. Van kunststofkozijnen is bekend dat zij verouderen; betere resultaten van nieuwe typen worden
alleen nog onderbouwd door laboratoriumonderzoek.
Er bestaan bij zowel kunststof als aluminium grote kwaliteitsverschillen tussen merken en profieltypen.
Aluminiumkozijnen moeten worden opgebouwd uit thermisch onderbroken profielen om condens en
vastvriezen te voorkomen. Ook bestaan er aanzienlijke kwaliteitsverschillen, zelfs tussen verschillende typen
van eenzelfde leverancier. Het kunststof- en aluminiumkozijn is een montagekozijn. Er is altijd een stelkozijn
nodig, dit in tegenstelling tot bij het houten kozijn.

2.5.4 Inbraakwerendheid en Politiekeurmerk Veilig Wonen
Om woninginbraken tegen te gaan stelt het Bouwbesluit eisen aan de inbraakwerendheid van gevelopeningen.
Bereikbare gevelopeningen moeten volgens weerstandsklasse 2 minimaal drie minuten inbraakwerend zijn.
Het gaat hierbij om een minimumeis.
De eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen gaan verder dan het Bouwbesluit en houden rekening met een
begrip als ‘sociale veiligheid’. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een integraal veiligheidsinstrument dat
bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Preventie staat
voorop; de eisen en maatregelen houden naast woninginbraak ook rekening met overlast, vandalisme en
criminaliteit.
Het keurmerk maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij nieuwbouw beslaat het
keurmerk de gehele woonomgeving, inclusief maatregelen aan de woning zelf. Voor de bestaande bouw richt
het keurmerk zich op drie afzonderlijk te certificeren niveaus: woningen, complexen en omgeving. De eisen zijn
verdeeld over drie zelfstandige onderdelen;
Een huis kan bij een verbouwing in principe alleen in aanmerking komen voor het certificaat ‘Veilige woning’.
De overige certificaten kunnen alleen verkregen worden als meerdere woningeigenaren/woonstichting
(complex) of de gemeente bereid zijn bepaalde aanpassingen door te voeren. Voor individuele woningen geldt
dat de bouwkundige schil beveiligd moet zijn. Het gaat hierbij om dichte en bewegende delen. Daarnaast stelt
het keurmerk eisen aan onder meer de verlichting en een rookmelder.
Raadpleeg www.politiekeurmerk.nl voor meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, inclusief
toetsingslijsten.
Hang- en sluitwerk en de beglazingsmethode moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 (inbraakwerendheid
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minimaal drie minuten). Binnenbeglazing voldoet automatisch aan weerstandsklasse 2. Bij buitenbeglazing
moeten de glaslatten geschroefd en/of met hechtende kit bevestigd worden. Daarnaast kunt u de glaslatten
met een lijmende kit monteren.
De Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw somt hang- en sluitwerk op en geeft
combinaties aan die voldoen aan weerstandsklasse 2.
Bereikbare deuren
Eisen die worden gesteld aan deugdelijk hang- sluitwerk van een bereikbare deur, zijn:
Bereikbare ramen
Eisen die worden gesteld aan deugdelijk hang- sluitwerk van een bereikbaar raam, zijn:
Het preventieadvies
Als bewoners een preventieadvies vragen, dan mag een PKVW-erkend bedrijf voor dit advies geen kosten in
rekening brengen.
Montage
Na montage van goedgekeurde beveiligingsproducten (het zogenaamde opplussen), wordt een woning bij het
CB&V gereed gemeld voor een certificaat. Voor het certificaat mag een bedrijf € 12,50 excl. BTW in rekening
brengen.
Inspectie en certificaat
Na goedkeuring van de keurmeester stuurt het CB&V of het PKVW-erkende bedrijf het certificaat Veilige
Woning naar de bewoner.
De mogelijkheid bestaat dat de controle (keuring) een negatief resultaat oplevert. Willen de bewoners toch
over het certificaat Veilige Woning beschikken, dan zal een herkeuring moeten plaatsvinden. De
herkeuringskosten mogen gebaseerd worden op de kostprijs van het PKVW-bedrijf.

2.5.5 Schilderwerk
Schilderwerk vormt een afwerksysteem en heeft naast verfraaiing ten doel hout te beschermen tegen
omgevingsinvloeden. De beschermlaag slijt en veroudert. Periodieke inspectie van de verflaag en regelmatig
herstel voorkomen schade aan kozijnen. Belangrijke eigenschappen van verf zijn laagdikte, kleur en de
oppervlaktestructuur.
De Arbowet geeft aan dat u binnen een waterverdunbare verf moet gebruiken. Voor afwerking van de
buitenzijde is het van belang om rekening te houden met toekomstig onderhoud. Vakmensen gebruiken buiten
alkydverf en high-solid verf. Hoofdstuk 3.5.2 geeft meer informatie over schilderwerk.

2.6 Opties
Comfort heeft veel met een passend binnenklimaat te maken: voldoende daglicht en frisse lucht, niet te heet
in de zomer en niet te koud in de winter.
Bespreek daarom tijdens het acquisitiegesprek:
Ventilatie.Zomercomfort.++Isolatie.++
HR++-glas snel terug te verdienen
Via de beglazing gaat relatief de meeste energie verloren. Het optimaliseren van de isolatiewaarde van glas
door toepassing van HR++-glas levert dan ook zeer gunstige rendementen op: de energierekening wordt lager.
Gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen (stijgingen van 20-30% per jaar) zal de klant de
investering redelijk snel terugverdienen, denk aan 9 tot 15 jaar. Meer informatie staat op de website van
MilieuCentraal: www.milieucentraal.nl
Kwaliteit neemt toe met extra's als:
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2.7 Offerte

10. Acquisitiegesprek.

2.7.1 Onderdelen van de offerte
Na het acquisitiegesprek komt het offertestadium. Bespreek met de klant in ieder geval de volgende zaken:
Wens van de klant. Gebruik en sfeer van de ruimte.Ventilatie en isolatie.Uiterlijk.Mogelijkheden en
gerealiseerd werk.Bouwafval.Budget.Planning.Verzekeringen.

2.7.2 Checklist offerte
De offerte omschrijft altijd de volgende zaken:
++
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3 Voorbereiding
3.1 Regelgeving en bouwvergunning
De regels voor verbouwingen zijn met ingang van 1 januari 2003 versoepeld. Soms zijn verbouwingen
vergunningvrij. In andere gevallen kan met de eenvoudige, korte procedure ‘licht vergunningplichtige
bouwwerken’ volstaan worden. Slechts in uitzondering moet een normale bouwvergunning worden
aangevraagd. Dit hangt niet alleen van de verbouwing zelf af. De aan te passen woningzijde (voor-, achter- of
zijkant) en de afstand tot de buren of tot de weg spelen ook een rol.
Bouwbesluit geldt altijd
Ook wanneer er geen bouwvergunning nodig is, verplicht de Woningwet u volgens het Bouwbesluit te bouwen.
Het Bouwbesluit geldt altijd. Het huis moet ook na de verbouwing voldoen aan de geldende eisen op het
gebied van veiligheid (bijvoorbeeld sterkte, stabiliteit en brandveiligheid), gezondheid (bijvoorbeeld
waterdichtheid, geluidhinder en ventilatie), bruikbaarheid (bijvoorbeeld stahoogte) en energiezuinigheid
(bijvoorbeeld isolatiewaarde).
Deskundige partij
De opdrachtgever is formeel verantwoordelijk voor het voldoen aan het Bouwbesluit, maar de aannemer wordt
gezien als de deskundige partij. Zelfs als de gemeente er in de bouwvergunning niet op wijst, wordt de
deskundige partij geacht de wet te kennen en ernaar te handelen.

3.1.1 Wanneer is een bouwvergunning verplicht?
Vervanging van beglazing of uitvoering van schilderwerkzaamheden valt onder het normale onderhoudswerk.
Deze werkzaamheden kunnen bouwvergunningvrij uitgevoerd worden, mits u de bestaande afmetingen en
indelingen handhaaft. Het uiterlijk kan veranderen als de klant voor een andere detaillering, profilering of
vormgeving kiest.
Kozijn- of gevelwijzigingen vallen niet onder regulier onderhoud, zodat voor uitvoering van dergelijke
werkzaamheden soms een bouwvergunning noodzakelijk is.
Er zijn drie categorieën bouwwerken:
Bouwvergunningvrije bouwwerken
Licht vergunningplichtige bouwwerken
Regulier vergunningplichtige bouwwerken
Voorheen bestond de categorie ‘Meldingsplichtige bouwwerken’. Deze categorie is bij de herziening van de
Woningwet per 1 januari 2003 komen te vervallen.
Monumenten nooit vergunningvrij
Een gevelwijziging aan een monument of aan een woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht is altijd
minimaal licht vergunningplichtig.
LET OP
Er moet altijd een (gewijzigde) reguliere bouwvergunning aangevraagd worden bij een verbouwing aan een
nieuwbouwwoning die nog niet is opgeleverd. De verbouwing moet aan alle nieuwbouweisen voldoen. Dit
geldt ook voor opties die de oorspronkelijke aannemer aanbiedt.
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11. Veel oude gebouwen vallen onder de Monumentenwet of een plaatselijke Monumentverordening.
Voordat werkzaamheden aan een dergelijk gebouw mogen beginnen, moet eerst navraag bij de gemeente
worden gedaan, ook al zou er in de standaardsituatie sprake zijn van een vergunningsvrije gevelwijziging.
(bron: Saint Gobain Glass)
Een aantal factoren bepaalt of er daadwerkelijk een bouwvergunning nodig is. Om kozijn- en gevelwijzigingen
bouwvergunningvrij uit te voeren, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Schema bouwvergunningen bij een kozijn- en gevelwijziging

12. Spelregels om een kozijn- of gevelwijziging vergunningsvrij te mogen uitvoeren.
(bron: Ministerie van VROM)

Voor meer informatie:
Website
Ministerie van
VROM

=> www.vrom.nl/woningwet

Website

=> www.vng.nl
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Vereniging van
Nederlandse
Gemeenten

3.1.2 Bestemmingsplan
De gemeente legt in het bestemmingsplan regels voor de ruimtelijke ordening vast. Deze plannen zijn bindend
voor de burger. De grondbestemming staat in het bestemmingsplan nauwkeurig op een kaart aangegeven.
Een (ver)bouwplan moet passen binnen het bestemmingsplan. Wanneer een verbouwing vergunningvrij is,
bijvoorbeeld een kozijn- of gevelwijziging aan de achterzijde die aan alle randvoorwaarden voldoet, dan gelden
alleen de voorschriften voor het gebruik.
Gebruik is bepalend
Gaat een gedeelte van de begane grond door het aanbrengen van een extra gevelopening in de zijgevel
gebruikt worden als bijvoorbeeld winkel, controleer dan of het bestemmingsplan de functie toestaat. Is dat
niet het geval, vraag dan bij de gemeente een ontheffing van het bestemmingsplan aan. Deze procedure kan
enige tijd in beslag nemen.

3.1.3 Welstand
U hoeft niet iedere verbouwing vooraf aan de welstandscommissie voor te leggen. Toch moeten elk
bouwwerk en elke verbouwing voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Voor een aantal veelvoorkomende
verbouwingen heeft elke gemeente deze eisen nauwkeurig omschreven in de welstandnota. De voorschriften
zijn zo opgeschreven dat er geen enkel misverstand kan bestaan over hoe er gebouwd moet worden om aan
de eisen te voldoen. Ook over de toe te passen kleur zijn soms voorschriften vastgelegd.
De welstandseisen
Voert u een type verbouwing veel uit in een bepaalde gemeente? Zorg er dan voor dat u de welstandseisen
goed kent, zodat u in een adviesgesprek met de opdrachtgever rekening met deze eisen kunt houden. Vraag
de welstandseisen, ook wel loketcriteria genoemd, bij de gemeente op. Ze worden vaak in een aparte brochure
vermeld.
Excessenregeling
Gemeenten toetsen vergunningvrije verbouwingen niet vooraf. Dat betekent niet dat alles is toegestaan. De
gemeente kan op grond van klachten of een controle achteraf ingrijpen bij bouwsels die ‘in ernstige mate in
strijd zijn met redelijke eisen van welstand’. In deze gevallen maakt de plaatselijke overheid gebruik van de
excessenregeling. De eigenaar wordt dan verplicht het uiterlijk aan te passen, ook al is er sprake van een
vergunningvrij bouwwerk.
De welstand houdt bij de beoordeling van een ontwerp terdege rekening met de omliggende bebouwing. Dit
betekent dat een ontwerp moet passen binnen het beeld van de omgeving.

3.1.4 Procedure bouwvergunning
In de meeste gevallen is bij de uitvoering van een kozijn- of gevelwijziging een lichte bouwvergunning nodig.
Bij de aanvraag van deze vergunning geldt de volgende procedure:
Stap 1 – De opdrachtgever moet het bouwplan bij de gemeente indienen op een standaardformulier volgens
de standaard indieningsvereisten. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of via internet
(www.vrom.nl/woningwet). In de bijlage bij het aanvraagformulier staat welke stukken ingeleverd moeten
worden.
Stap 2 – Ontbreken na indiening van het plan nog stukken, dan moet de gemeente dit binnen vier weken
kenbaar maken. De gemeente zal aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken moet inleveren.
De maximale termijn hiervoor is vier weken. Heeft de gemeente binnen vier weken na indiening van de
aanvraag niets van zich laten horen, dan mag u ervan uitgaan dat de aanvraag compleet is.
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Stap 3 – De gemeente beoordeelt het plan vooral op zijn ruimtelijke kwaliteit, volgens de voorschriften van het
bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening en de
welstandsvoorschriften. Het plan wordt op constructieve veiligheid getoetst volgens de technische
minimumeisen uit het Bouwbesluit.
Stap 4 – De gemeente geeft binnen zes weken aan of de lichte bouwvergunning wel of niet wordt verstrekt.
Voor de reguliere bouwvergunningsprocedure gelden uitgebreidere toetsingspunten en een langere
beslistermijn van twaalf weken. Deze termijn kan daarbij eenmalig met zes weken worden verlengd.
LET OP: Begin nooit te bouwen zonder bouwvergunning, ook niet als de opdrachtgever erom vraagt. Een
bouwstop en hoge boetes zijn mogelijk. Vraag altijd om inzage in de vergunning om te zien of de gemeente
nog bijzondere voorwaarden stelt. U bent verplicht (een kopie van) de bouwvergunning op het werk te
bewaren.
Lichte procedure:
De gemeente moet u binnen zes weken laten weten of u toestemming heeft om te bouwen.
Reguliere procedure:
De gemeente moet u binnen twaalf weken uitsluitsel geven of u mag bouwen of niet. Deze termijn kan
eenmaal verlengd worden met nog eens zes weken. Als dat het geval is, wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
Gefaseerde reguliere bouwvergunning:
De reguliere bouwvergunning kan ook in twee fasen worden aangevraagd.
Op deze manier worden er geen onnodige kosten gemaakt als blijkt dat het bouwplan ruimtelijk niet past. Bij
een gefaseerde bouwvergunning heeft de gemeente in iedere fase een beslistermijn van zes weken. Beide
fasen mogen eenmalig met zes weken worden verlengd.

3.2 Eisen Bouwbesluit
Het Bouwbesluit beschrijft waaraan een bouwwerk of verbouwing bouwtechnisch gezien minimaal moet
voldoen. Ook wanneer er geen bouwvergunning nodig is, bent u volgens de Woningwet verplicht volgens het
Bouwbesluit te bouwen. Het Bouwbesluit geldt altijd. Zorg bij constructieve ingrepen dat u over een
constructieberekening beschikt. De eisen zijn voor heel Nederland gelijk en staan garant voor een
minimumniveau van veiligheid en gezondheid. Ook wordt er in de eisen rekening gehouden met het
energiegebruik en de mate van energiezuinigheid.
In het Bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. De eisen voor
bestaande bouw gelden alleen zolang er geen verbouwingen worden uitgevoerd. Bij een verbouwing gelden in
principe de nieuwbouweisen. Alleen als dit onredelijk hoge kosten met zich meebrengt of technisch
onmogelijk is, kan de gemeente vrijstelling verlenen tot een lager niveau. Bij een aantal onderdelen ligt er een
lager eisenniveau vast voor verbouw, bijvoorbeeld voor thermische isolatie. Meestal wordt dit per situatie
beoordeeld. Het uitgangspunt is dat de nieuwbouweisen zo veel mogelijk worden benaderd. De verbouwing
mag nooit leiden tot een lagere kwaliteit dan oorspronkelijk aanwezig was.
Vaak wordt gesteld dat bij een bestemmingswijziging altijd volledig aan de nieuwbouweisen moet worden
voldaan. Dat klopt niet. Ook dan geldt het uitgangspunt dat nieuwbouweisen zo veel mogelijk moeten worden
benaderd. Als er sprake is van een andere gebouwfunctie (bijvoorbeeld kantoor in plaats van woning) gelden
er wel andere eisen.
Bouwbesluit = minimum aan eisen
Een hogere kwaliteit mag altijd en kan ook zinvol zijn. Bijvoorbeeld bij isolatie zijn de eisen voor verbouwingen
niet zo hoog, vooral voor beglazingen. Vaak is het mogelijk beter te isoleren tegen heel beperkte meerkosten,
door te kiezen voor extra isolerend glas. Mede gezien de korte terugverdientijd is dit voor de klant een
aantrekkelijke optie.
Kozijnen met een KOMO-attest voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, als u maar de bijbehorende
verwerkingsvoorschriften respecteert.
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3.2.1 Gebruik
Het Bouwbesluit stelt uit het oogpunt van bruikbaarheid eisen aan de afmetingen van de verblijfsruimten, de
ruimten die voor wonen (en slapen) of werken worden gebruikt. Voor een verblijfsruimte van een
nieuwbouwwoning gelden de volgende afmetingen:
2

Het kan zijn dat u in een bestaande woning de nieuwbouwmaten niet altijd kunt aangehouden. De gemeente
kan dan vrijstelling van de eisen geven tot het niveau van bestaande bouw. Dit moet wel gemotiveerd
aangevraagd worden. De eisen kunnen dan verlaagd worden tot:
Het Bouwbesluit schrijft bij deuren expliciet voor dat bij volledige vervanging geen vrijstelling mag worden
verleend. Bij verbouw is van volledige vervanging meestal alleen sprake als u een hele verdieping vernieuwt of
bij volledige herbouw na brand.
Voor een verblijfsruimte in de bestaande bouw geldt geen minimumoppervlakte. Echter, een ruimte kleiner
dan 5 m2 is slechts bij uitzondering bruikbaar. Een verblijfsruimte moet daglicht hebben en de bewoners
moeten deze kunnen ventileren.
Een ruimte is een ‘onbenoemde ruimte’ als deze niet aan de eisen voor een verblijfsruimte voldoet. Het
Bouwbesluit stelt geen aanvullende eisen aan de onbenoemde ruimte, maar gaat er wel vanuit dat de bewoner
de ruimte niet als verblijfsruimte gebruikt.

3.2.2 Constructieve veiligheid
U moet bij een ingreep aan de draagconstructie altijd een constructeur raadplegen. U moet kunnen aantonen
dat de nieuwe constructie voldoet aan de sterkte-eisen uit het Bouwbesluit. Bij vervanging van een kozijn
zonder de afmetingen te veranderen, kunt u ervan uitgegaan dat de huidige constructie voldoende sterk is.
Wijzigt u de afmeting van het kozijn of plaatst u een nieuw kozijn in de gevel? Dan speelt de constructieve
veiligheid wel een rol, omdat het buiten- en binnenspouwblad voldoende ondersteuning moeten krijgen. Door
het creëren van een extra of een vergrote opening is het meestal noodzakelijk om een extra draagconstructie
aan te brengen. Vaak vangt een stalen latei boven het kozijn aan de buitenzijde het metselwerk op. Aan de
binnenzijde wordt meestal een betonnen latei geplaatst, die vervolgens op dezelfde manier wordt afgewerkt
als de overige binnenwanden.
Niet alleen de draagconstructie ter plaatse van de gevelopening moet u (laten) beoordelen. Houd ook rekening
met de overige constructiedelen. Zo kan een groot nieuw gevelkozijn in de gevel een puntlast in de fundering
veroorzaken.
13. Opvangconstructie ter plaatse van een nieuw geplaatste houten hefschuifdeur. Het metselwerk wordt
opgevangen door een stalen latei, het binnenblad wordt gedragen door een vuilwerklatei.
(bron: SBR Referentiedetails)
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Bij kozijn- en gevelwijzigingen spelen gebruiksveiligheid en sociale veiligheid een rol. NEN 6702 beschouwt
leunende en vallende mensen als horizontale belasting. Dit betekent dat voor kozijnen op de verdiepingen
waar geen borstwering van 850 mm aanwezig is, gebruikgemaakt moet worden van bijvoorbeeld gelaagd
glas.
Onder sociale veiligheid wordt de inbraakwerendheid van een gevelelement verstaan. Niet alleen de
gevelopening, maar een compleet geveldeel moet inbraakwerend uitgevoerd worden. Een
standaardconstructieopbouw voldoet veelal aan de gestelde eis en daarom zijn de gevelopeningen
maatgevend. Gevelopeningen die zich op minder dan 2,4 m boven het maaiveld bevinden, moet u ten minste
drie minuten inbraakwerend uitvoeren. Dit geldt eveneens voor gevelopeningen die bereikbaar zijn via een
werkvlak dat niet hoger ligt dan 3,5 m vanaf het maaiveld.
14. Bereikbare gevelvlakken.
(bron: Politie Keurmerk Veilig Wonen)

Veiligheid tegen doorvallen
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de beveiliging tegen het door een ruit vallen, het doorvallen. Deze eisen gelden
alleen bij een hoogteverschil ter plaatse van het kozijn (in de praktijk: op de verdiepingen) en zijn ook
afhankelijk van de borstwering.
Er zijn ook andere situaties denkbaar waarbij iemand door een ruit valt, denk aan een terrasdeur. Bij normaal
glas ontstaan na breuk scherpe scherven die snijwonden kunnen veroorzaken. Wijs de opdrachtgever op de
gevaren en raad hem/haar plaatsing van veiligheidsglas (gelaagd glas) aan. Raadpleeg norm NEN 3569. Deze
norm is niet verplicht en wordt niet aangestuurd door het Bouwbesluit. Maar let op, de meeste
glasleveranciers schrijven deze norm wel voor in de kleine lettertjes van hun leveringsvoorwaarden, dit om
eventuele aansprakelijkheid uit te sluiten.
Een ander veiligheidsaspect is de toepassing van beweegbare delen in kozijnen. Conform het Bouwbesluit
moet een beweegbaar constructiedeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor
motorvoertuigen opengestelde weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, meer dan 4,2 m
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boven die weg of strook liggen. Is er sprake van een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, dan geldt
dat de gevelopening meer dan 2,2 m boven die weg of strook moet liggen.
15. In de groen aangegeven zones mogen zich geen naar buiten draaiende delen bevinden. Als de zone
voor voetgangers, fietsers, et cetera (de 2,2 m-lijn) niet aanwezig is, maar wel een voor motorvoertuigen
openstaande weg, dan geldt dat er tot een hoogte van 4,2 m geen naar buiten draaiende delen in de gevel
aanwezig mogen zijn.
(bron: Praktijkboek Bouwbesluit)

3.2.3 Brandveiligheid
Een gevelopening moet in een aantal gevallen een bepaalde weerstand tegen brandoverslag hebben. Dit heeft
tot gevolg dat het kozijn en de beglazing in een bepaalde mate brandwerend moeten zijn. Houten kozijnen
voldoen eenvoudig aan deze eis. In het algemeen is een sponningdiepte van 25 mm in plaats van 15 mm
nodig. Voor kunststof- en aluminiumkozijnen kan dit een knelpunt opleveren. Kunststofkozijnen kunt u niet
combineren met brandwerend glas. Bij aluminium hangt dit sterk af van het merk en type.
Mogelijke brandoverslagtrajecten zijn het:

3.3 Bouwfysische eisen en richtlijnen
3.3.1 Daglicht
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de hoeveelheid daglicht in woningen. Hiervoor wordt de term ‘equivalente
daglichtoppervlakte’ gebruikt. Dit is de totale oppervlakte waardoor daglicht in een ruimte valt, waarbij
rekening is gehouden met de invloed van (eventuele) belemmeringsfactoren.
Volgens het Bouwbesluit moet in nieuwbouwwoningen ten minste 10% van de totale vloeroppervlakte aan
daglichtoppervlakte aanwezig zijn. Een ruimte met een oppervlakte van 10 m2 moet dus een glasopening
hebben van minimaal 1 m2. Bestaande woningen moeten over minimaal 0,5 m2 daglichtoppervlakte
beschikken.
De bepaling van de hoeveelheid equivalente daglichtoppervlakte (Ae) is gedefinieerd in de norm NEN 2057
Daglichtopeningen van een gebouw. Bij de bepaling zijn de volgende zaken belangrijk:
Equivalente daglichtoppervlakte (Ae). DbUeDbuNettodoorlaat (Ad).Belemmeringsfactor (Cb).Uitwendige
reductiefactor (Cu).u
Equivalente daglichtoppervlakte
Bij het berekenen van de equivalente daglichtoppervlakte worden belemmeringen op een ander perceel (bij de
buren) genegeerd. Dit is een principe uit het Bouwbesluit dat het mogelijk maakt altijd op het naastgelegen
perceel eenzelfde bouwwerk te realiseren. Daartegenover staat dat ramen die op een afstand van minder dan
2 m van de perceelgrens liggen, buiten beschouwing blijven. Als een gebouw direct grenst aan de openbare
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weg, water of groen, geldt voor het bepalen van de 2 m de afstand tot het hart van de weg, het water of het
groen.
16a. Belemmeringshoek a voor een belemmering bij een verticale daglichtopening.
(bron: NEN 2057)

16b. Belemmeringshoek b voor een overstek bij een verticale daglichtopening.
(bron: NEN 2057)

Rekenvoorbeeld
U plaatst in de achtergevel ter plaatse van de keuken een extra kozijn inclusief de deur. Het raam heeft een
nettoglasoppervlak van 1,0 bij 1,2 m, exclusief ventilatierooster, de deur heeft een glasoppervlakte van 0,65 m
bij 1 m. Aan de achterzijde van de woning staat een berging die een horizontale belemmering vormt. De hoek
(α) bedraagt 34°. In het voorbeeld is geen sprake van een verticale belemmering in de vorm van een
(dak)overstek. Daarom is de verticale hellingshoek (b) gelijk aan 0°. De belemmeringsfactor (Cb) kan aan de
hand van deze twee hoeken uit de tabel worden afgelezen. Voor de gevelopening is geen verdere uitwendige
scheidingsconstructie aanwezig, waardoor de uitwendige reductiefactor (Cu) gelijk aan 1 is.
AD= (1,1 * 1) + (0,65 * 1,05) = 1,78 m2
α = 34°

} Cb = 0,71 (aflezen uit
tabel (16c))

β = 0°
Cu = 1

=> Ae = AD * Cb * Cu = 1,78 m2 * 0,71 * 1 = 1,26 m
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16c. Belemmeringsfactor Cb;i voor verticale en naar buiten hellende daglichtopeningen i als functie van de
belemmeringshoek (voor tegenoverliggende belemmeringen) en (voor overstekken).
(bron: NEN 2057)
Deze tabel is ook als PDF-bestand beschikbaar. Klik hier.
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16d. Belemmeringsfactor Cb;i voor naar binnen hellende daglichtopeningen i als functie van de
belemmeringshoek (voor tegenoverliggende belemmeringen) en de hellingshoek .
(bron: NEN 2057)
in °

in °

Van

t.m.

25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

>60

0

10

0,98

0,96

0,94

0,91

0,88

0,85

0,81

0,77

0,50

Licentie: isso@isso.nl - KennisID: A.OBAJI (a.obaji@isso.nl)

K E N N I S BA N K . I S S O. N L
KENNISINSTITUUT VOOR INSTALLATIETECHNIEK

11

20

0,96

0,94

0,91

0,88

0,85

0,81

0,77

0,72

0,50

21

30

0,96

0,93

0,90

0,86

0,82

0,78

0,73

0,68

0,40

31

40

0,94

0,91

0,87

0,83

0,79

0,74

0,69

0,63

0,40

41

50

0,94

0,90

0,85

0,80

0,75

0,69

0,64

0,58

0,30

51

60

0,93

0,88

0,83

0,77

0,71

0,65

0,59

0,53

0,30

61

70

0,91

0,85

0,79

0,73

0,67

0,61

0,54

0,48

0

71

80

0,89

0,83

0,76

0,69

0,62

0,55

0,48

0,42

0

De equivalente daglichtoppervlakte van deze gevelopening is voldoende voor een vloeroppervlakte ≤ 12,6 m2.
17. Schematische weergave daglichtberekeningen.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)

3.3.2 Ventilatie
Ventileren
Ventileren is het continu verversen van lucht. Voor een gezond binnenklimaat is een goed functionerend
ventilatiesysteem noodzakelijk, 24 uur per dag. Hierdoor wordt zuurstof toegevoerd en verontreinigde lucht
afgevoerd. Maatgevend bij de afvoer van de verontreinigde lucht is de afvoer van kooldioxide. Daarnaast vindt
afvoer plaats van:
Het Bouwbesluit geeft hiervoor minimumeisen. Ventileren gebeurt met relatief kleine openingen: een
ventilatierooster, ventilatieklep of een klepraampje.
Ventilatie is constante toevoer en afvoer van een relatief kleine hoeveelheid lucht. In veel bestaande woningen
wordt op een natuurlijke wijze geventileerd: een natuurlijke toevoer, meestal via klep-ramen, en een natuurlijke
afvoer van ventilatielucht.
Goede ventilatie is bepalend voor het gezond gebruik van de nieuwe ruimte. Door hierop te wijzen verbetert u
de professionele uitstraling van het bedrijf.
18. Ventilatiecampagne ‘goed ventileren is 24 uur per dag ventileren’.
(bron: Ministerie van VROM)
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Toe- en afvoer
Volgens het Bouwbesluit moet een verblijfsruimte een toe- en een afvoervoorziening hebben. Toevoer van de
ventilatielucht wordt veelal gerealiseerd via ventilatieroosters in de gevelopeningen. Afvoer gebeurt via
afzuigpunten of natuurlijke ventilatiekanalen in de badruimte, de toiletruimte en in de keuken. Ga altijd na of er
afvoermogelijkheden voor ventilatielucht zijn.
Overstroom
Er moeten voorzieningen zijn om de ‘overstroom’ van de kamers naar de afzuigpunten in de natte ruimten
mogelijk te maken. Voor nieuwbouwwoningen worden er specifieke eisen gesteld aan de capaciteit van deze
overstroomvoorzieningen. Deze zijn veelal onder of boven een deur gesitueerd. Een praktische oplossing is
een spleet onder de deur. Voor een stompe deur is een spleet van 1 à 2 cm een praktische richtwaarde. Ga na
of er spleten onder de deuren zitten of bied aan deze te maken.
Voor de bestaande bouw wordt deze overstroomvoorziening beoordeeld als zijnde een openstaande deur. Dit
betekent dat een deur in gesloten toestand formeel voldoet aan de eis, terwijl het ventilatiesysteem op deze
manier niet optimaal kan functioneren.

19. Overstroomvoorziening enigszins beperkt door de stofdorpel.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
Spuien
Het Bouwbesluit stelt aanvullend op de eis aan ventilatie dat er in elke verblijfsruimte een spuivoorziening
moet zijn. Soms is het gewenst om de lucht in een ruimte snel te verversen, om de ruimte te luchten. De
formele term hiervoor is spuiventilatie of spuien. Dit gebeurt met een raam of een deur. De spuivoorzieningen
moeten ervoor zorgen dat grote hoeveelheden vervuilde lucht in een ruimte in een korte tijd verdreven kunnen
worden, zoals rook na een feestje. Beweegbare onderdelen in de gevel of het dak kunnen dit realiseren. De
capaciteit bepaalt u volgens NEN 1087 Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw) en NEN 8087 Ventilatie van
gebouwen (bestaande bouw) en bedraagt voor een verblijfsruimte ten minste 3 dm3/s per m2
vloeroppervlakte. Met een draaiend raam in het kozijn wordt meestal voldaan aan de eis.
Een verblijfsruimte heeft altijd een voorziening om te ventileren (bijvoorbeeld een ventilatierooster) en een
voorziening om te spuien (bijvoorbeeld een draai(kiep)raam).
Een kamer moet altijd voorzien zijn van:
enen
Praktische ventilatierichtlijn voor bewoners
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Ventilatiehoeveelheid
Volgens het Bouwbesluit moet een verblijfsgebied of -ruimte voldoen aan een bepaalde mate van
ventilatietoevoer. Een verblijfsgebied moet een minimale capaciteit hebben van respectievelijk 0,9 dm3/s per
m2 vloeroppervlakte (nieuwbouweis), een verblijfsruimte minimaal 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte (zowel
bestaande bouw als nieuwbouw). Per ruimte geldt tevens, ongeacht de grootte, een minimale
toevoercapaciteit van 7 dm3/s. Het Bouwbesluit stuurt voor de bepalingen hiervan de normen NEN 1087
Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw) en NEN 8087 Ventilatie van gebouwen (bestaande gebouwen) aan. De
normen omschrijven vooral de capaciteit van de ventilatievoorzieningen. Inhoudelijk zijn deze normen
nagenoeg gelijk. Bij een verbouwing gelden die nieuwbouweisen als uitgangspunt. Daarom worden deze in het
vervolg gehanteerd.
Met een standaardrooster met een capaciteit van 14 dm3/s per m1 roosterlengte is in principe een
nettolengte van 0,5 m voldoende voor ventilatietoevoer voor een kleine kamer (van minimaal 7 dm3/s). Een
roostermaat van 60 cm is het minimum, dit vanwege de bediening en de eindstop.
Systemen
Naast natuurlijke ventilatie (systeem A) zijn er nog drie systemen te onderscheiden:
Systeem C is redelijk eenvoudig in een bestaande woning aan te brengen. Met dit systeem kan een optimaal
binnenklimaat bereikt worden. De systemen B en D worden minder vaak in bestaande woningen aangebracht,
omdat beide systemen ventilatiekanalen nodig hebben voor toe- en/of afvoer van ventilatielucht.
Een voorbeeld:
23323

Bij een rooster op het glas wordt de lichtdoorlaat kleiner. Let hierop bij het bepalen van de grootte van de
glasopening.

20. Ventilatierooster in het kozijn.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
Energiegebruik
Ventilatie heeft een directe relatie met het energiegebruik. Immers, door toevoer van koelere buitenlucht wordt
er meer energie verbruikt. Maar niet ventileren is ongezond en het verwarmen van vochtige lucht kost meer
energie dan het verwarmen van verse buitenlucht. Enig energieverbruik is niet te vermijden. Daarom is het van
belang om door een actief gebruik van de ventilatievoorzieningen de hoeveelheid ventilatie af te stemmen op
de aanwezige personen en de concentratie aan verontreinigingen, zodat er geen onnodig energieverlies
optreedt door ventilatie.
Niet ventileren is ongezond. Het opwarmen van vochtige lucht kost bovendien aanzienlijk meer energie dan
het opwarmen van droge lucht. Ventilatie zorgt juist voor de afvoer van deze vochtige lucht.
Luchtkwaliteit
Niet alleen de mogelijkheid om te ventileren is belangrijk, maar de ventilatielucht moet ook voldoende fris zijn.
Buitenlucht is frisse lucht, hoewel u daar in een stad aan kunt twijfelen. Als u een nieuw ventilatierooster in
een kozijn plaatst, let er dan op of in de nabije omgeving geen afvoeropeningen aanwezig zijn zoals een
schoorsteen, een ventilatieafvoer (ook van de afzuigkap van de buren) of een rioolontluchting.
De VerbouwVakWijzer ‘Vocht en ventilatie’ geeft praktische richtlijnen over de te hanteren afstanden.

3.3.3 Thermische isolatie
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Volgens het Bouwbesluit moeten gevels, daken, vloeren en dergelijke een bepaalde warmteweerstand (Rc)
hebben. De term warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) drukt de mate van isolatie uit voor deuren, ramen,
kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructiedelen.
Voor nieuw te bouwen woningen moet deze U-waarde kleiner dan of gelijk zijn aan 4,2 W/m2K. Dit is een lage
prestatie-eis. Ter vergelijking: standaard enkelvoudige beglazing heeft al een warmtedoorgangscoëfficiënt van
Uglas = 5,1 W/m2K. Voor een verbouwing stelt het Bouwbesluit geen eisen aan de thermische isolatie van de
beglazing. Adviseer opdrachtgevers toch om altijd voor dubbel glas te kiezen. Nog beter is de toepassing van
HR++-glas. Dit type glas bespaart tegen geringe meerkosten nog meer energie.
Energiebesparing
Als enkele beglazing vervangen wordt door HR++-glas, dan wordt de energierekening aanzienlijk gereduceerd.
Grofweg is dit te bepalen met de volgende vuistregel:
Vuistregel besparing per m2 glas:
7 x ΔU = 7 x (5,1 – 1,1) = 28 m3 aardgas per jaar
Vanaf 1995 moet elk nieuw te bouwen gebouw in Nederland voldoen aan een bepaalde energetische prestatie,
de energieprestatiecoëfficiënt of EPC-waarde. Voor woningen geldt sinds 1 januari 2006 een eis van EPC ≤
0,8. Bij verbouwingen is het niet nodig om een EPC-berekening op te stellen, omdat anders bewoners de
gehele woning moeten isoleren om aan de eis te kunnen voldoen. Toch is het altijd aan te bevelen om de
ramen en eventueel aanwezige panelen zo optimaal mogelijk te isoleren.
U kunt met NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen de isolatiewaarde van constructieonderdelen
bepalen. In deze norm zijn onder andere bepalingsmethoden opgenomen om de warmteweerstand (Rcwaarde) en warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) te berekenen. De bepalingsmethoden in deze norm zijn
uiterst nauwkeurig, waardoor vooral specialisten deze norm gebruiken bij het opstellen van attesten,
productinformatie, referentiedetails en dergelijke. Om de bepalingsmethoden van de Rc-waarden en Uwaarden ook voor allround bouwkundigen bruikbaar te houden, is de praktijkrichtlijn NPR 2068 – Thermische
isolatie van gebouwen opgesteld. Deze praktijkrichtlijn geeft vereenvoudigde handrekenmethoden waarmee u
dezelfde grootheden kunt bepalen als in NEN 1068. Daarnaast bevat deze richtlijn een groot aantal
voorbeelden.
U vindt in de VerbouwVakWijzer ‘Isoleren’ meer informatie over dit onderwerp, zoals praktische
rekenvoorbeelden en tabellen met de isolatiewaarde van veel toegepaste constructies.

3.3.4 Energiebesparing
Beter isoleren van een woning levert meer wooncomfort en lagere energiekosten op. De beglazing vormt
energetisch gezien de zwakste schakel van de bouwkundige schil. Daarom is vervanging van standaardglas
door HR++-glas de moeite waard. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van onder andere de oriëntatie, de
grootte, de functie en dergelijke van de gevelopening. Ook is de isolatiewaarde van de bouwkundige schil van
invloed.
De isolatiewaarde van de beglazing en het kozijn hangt af van de beglazing zelf en het bouwkundige kader
waarin het glas wordt bevestigd. Zo kent een houten of een kunststofkozijn een betere isolatiewaarde dan een
energetisch gezien minder presterend aluminiumkozijn.
21. Rekenwaarden warmtedoorgangscoëfficiënten van ramen, Uw, in W/(m2K) volgens NPR 2068.
(bron: NEN)
Kozijntype A
(Ufr = 2,4
W/m2K)

Kozijntype B
(Ufr = 3,8 W/m2K)

Kozijntype C
(Ufr = 7,0 W/m2K)

5,8

5,2

5,4

6,2

3,3

3,3

3,6

4,5

3,2

3,2

3,6

4,4

3,0

3,0

3,4

4,2

Uglas
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2,8
(dubbelglas
)

2,9

3,3

4,1

2,6

2,8

3,2

4,0

2,4

2,6

3,1

3,9

2,2

2,5

2,9

3,7

2,0 (HRglas)

2,3

2,8

3,6

1,8

2,2

2,6

3,5

1,6 (HR+glas)

2,0

2,5

3,3

1,4

1,9

2,4

3,2

1,2 (HR++glas)

1,8

2,2

3,0

1,0

1,6

2,1

2,9

0,9

1,5

2,0

2,8

0,7

1,4

1,9

2,7

0,5

1,3

1,7

2,5

De meerkosten voor HR++-glas bij vervanging van een enkele ruit zijn gering. Stel de opdrachtgever in ieder
geval voor de ramen op de begane grond te vervangen, zeker bij de ruimten waar de bewoners het vaakst
verblijven. Dat scheelt alvast stookkosten. Een andere optie is om de stalen ramen op de eerste verdieping te
vervangen door houten kozijnen met HR++-glas.
Terugverdientijden
Om te kunnen inschatten of een bepaalde maatregel kostentechnisch gezien verantwoord is, wordt bij het
verbeteren van de thermische schil meestal gesproken over terugverdientijden. Terugverdientijden bepaalt u
door de investering te delen met de berekende besparing aan energiekosten. Bij stijgende energiekosten dalen
de terugverdientijden: een investering verdient zich eerder terug.
Bied altijd tenminste dubbel glas aan. Nog beter is het om HR++-glas aan te brengen. Dit type glas geeft
nauwelijks meerkosten, terwijl de isolatiewaarde bijna verdubbelt. Wijs de klant wel op het ontstaan van
condens aan de buitenzijde.
Ga altijd na of er vochtproblemen kunnen optreden door toepassing van dubbel glas in een voor de rest matig
tot slecht geïsoleerde woning. Vocht in de woning slaat meestal op koude plaatsen neer, bijvoorbeeld op
koude buitenmuren of koude vloeren. Condensatie treedt vooral op als de ventilatie in de woning onvoldoende
is. Stel in ieder geval een plan op voor het isoleren en ventileren van de woning.
Bij vervanging van beglazing en/of kozijnen zijn de volgende zaken belangrijk:
Voer een energiebesparingsadvies uit. Toepassing van HR++-glas resulteert in een energiezuinigere woning. In
een woning zijn vaak meer (grote) energiebesparende maatregelen mogelijk. Om deze mogelijkheden in kaart
te brengen, is het aan te bevelen om een energiebesparingsadvies te laten opstellen. Dit maatwerkadvies
berekent welke maatregelen een optimaal rendement opleveren.
Uw klant vindt op www.milieucentraal.nl veel informatie over de mogelijkheden van isolatie, inclusief een
eenvoudig rekenprogramma met terugverdientijden. De VerbouwVakWijzer ‘Isoleren’ geeft de vakman raad.

3.3.5 Waterdichtheid
Waterdichtheid
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de waterdichtheid van gevels en daken. Met waterdichtheid bedoelt het
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besluit dat de constructie in staat is om transport van water door de grenslaag te verhinderen. Onder de
grenslaag wordt verstaan het binnenoppervlak van een constructie. NEN 2778 geeft de methode waarmee
kan worden bepaald of een constructie waterdicht is.
Waterdichtheid = kwaliteit = zorgvuldig werken
Meestal wordt een kozijn in een spouwmuur geplaatst. De spouwmuur is een zogenaamd samengesteld
dichtingsysteem, waarbij het buitenblad waterkerend is, de spouw een drukvereffening vormt en het
binnenblad luchtdicht is. In samenhang vormen deze elementen een waterdichte constructie.
Een kozijn doorbreekt het samengestelde dichtingsysteem, waardoor de aansluitingen kritiek kunnen worden
ten aanzien van de waterdichtheid. Vooral de bovendorpel is kritiek. Doorgeslagen water loopt langs de
binnenzijde van het buitenspouwblad naar beneden en moet door de waterdichte laag boven het kozijn naar
buiten worden afgevoerd. Deze waterdichte laag moet u dakpansgewijs aanbrengen ten opzichte van de
waterwerende lagen aan de stijlen van het kozijn. Deze sluiten op hun beurt weer dakpansgewijs aan op de
waterwerende laag van de onderdorpel.
Boven de waterdichte laag op de bovendorpel moeten mogelijkheden voor waterafvoer aanwezig zijn. Dit is
meestal een naad tussen latei en het kozijn, met daarop de waterdichte laag of enkele open stootvoegen bij
een rollaag of een metselwerkdrager. Het is niet de bedoeling dat lateien of rollagen dragen op het kozijn.

22a. Geen ondersteuning van de waterdichte laag door ondersteuning of afgeschuind hard isolatiemateriaal.
Hierdoor kan er een gootje ontstaan.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)

22b. Ankers doorbreken de waterdichte laag: hierdoor is het folie niet meer waterdicht. Ook de bovendorpel
is niet afgeschuind.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
Aandachtspunten voor een correcte uitvoering van waterdichte doorbrekingen door kozijnen zijn:
23. Correcte uitvoering bovenaansluiting met metseldrager.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
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Opmerkingen
Regen, zon en wind belasten de waterdichte lagen boven kozijnen die vlak in de gevel of nog daarbuiten zijn
geplaatst zwaar. Kies daarom voor producten die deze belasting weerstaan. Let op de uitzettingscoëfficiënt
van lood en andere materialen. Let ook op de kwaliteit van lijm bij geplakte waterdichte lagen. Zorg ervoor dat
de onderdorpel geventileerd blijft. Gebruik afstandshouders tussen de klik van de raamdorpelsteen en de
onderzijde van het kozijn.
Oppervlaktecondensatie
Daarnaast vereist het Bouwbesluit dat er geen oppervlaktecondensatie mag voorkomen. Dat is alleen mogelijk
als u de thermische isolatie correct aanbrengt. De eis is niet van toepassing voor deuren, ramen, kozijnen en
daarmee gelijk te stellen constructiedelen.
Condensvorming op dubbel glas
Op normaal dubbel glas kan condens aan de binnenzijde ontstaan. Ondanks de betere isolatie dan enkel glas,
is dubbel glas meestal nog steeds het koudste punt van een gevel.
Bij de keuze voor HR++-glas kan er ’s nachts of in de vroege ochtend sprake zijn van condensvorming op de
buitenzijde van de beglazing. Dit komt door de hoge thermische isolatie. Er treedt minder warmteoverdracht
van binnen naar buiten op, waardoor de buitenzijde van de ruit kouder is. Vocht slaat neer op de koudste
constructiedelen en dat is in dit geval de beglazing.
Condens aan de buitenkant is geen slechte eigenschap, maar juist een bewijs van een goede thermische
isolatie. Af en toe komt er ook condens in de dubbele beglazing voor; de ruit is dan lek en moet vervangen
worden.

3.3.6 Geluid
Geluidhinder heeft een negatieve invloed op mensen. Daarom schrijft het Bouwbesluit voor dat u bij het
vervangen van de beglazing of het kozijn rekening houdt met de geluidsbelasting op de gevel.
Volgens het Bouwbesluit mag het geluidsniveau in de woning maximaal 35 dB(A) zijn. Dit betekent dat een
gevel een geluidwering van minimaal 20 dB(A) moet bezitten. Bij verbouwingen kunnen Burgemeester en
Wethouders (B&W) ontheffing verlenen tot een karakteristieke geluidwering van de gevel die 10 dB(A) minder
zwaar is dan de eis uit het Bouwbesluit. Gemeenten (afdeling milieu) beschikken over informatie over de
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geluidsbelasting van alle woningen.
Vooral gevelopeningen vormen een zwakke plek bij geluidwering. Bij een normale geluidsbelasting (≤ 55
dB(A)) is het van belang dat u voldoende aandacht besteedt aan de kierdichtingen.
Als de verbouwing in een gevel plaatsvindt met een verhoogde geluidsbelasting die groter is dan 55 dB(A),
moet u met een berekening aantonen dat aan de gestelde geluidweringseisen wordt voldaan. De volgende
geluidsreducerende maatregelen kunnen de belasting terugbrengen:

3.4 Overige eisen
Niet alleen het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen aan een bouwwerk. Ook instanties en de opdrachtgever
kunnen aanvullende eisen stellen.
Voer bij het vervangen van kozijnen de ramen naar binnen draaiend of in draai-/kiepramen uit, zodat de
bewoner de glasvlakken eenvoudig van binnenuit kan reinigen. Verdiepingskozijnen zijn lastig van buitenaf te
bereiken. Kies daarom voor onderhoudsarme afwerkmaterialen.
Naast onderhoud en bereikbaarheid speelt het begrip veiligheid een belangrijke rol. Veilig en gezond werken
moet altijd mogelijk zijn. Gewicht, afmeting en bereikbaarheid spelen een rol bij fysieke belasting. Kozijnen en
beglazing zijn doorgaans moeilijk voor mechanische hulpmiddelen te bereiken. Ook het transport van de
beglazing en kozijnen levert vaak problemen op. Daarom is het aan te bevelen om gebruik te maken van
binnenbeglazing (droog beglazingssysteem). De Arbo-Informatiebladen (AI-bladen) van het ministerie van
SZW beschrijven een veilige werkplek. Raadpleeg bij werkzaamheden aan beglazing en kozijnen de volgende
AI-bladen:
(Arbo-Informatiebladen worden in opdracht van het ministerie van SZW uitgegeven door SDU Uitgevers te Den
Haag, www.sdu.nl.)

3.5 Technische uitwerking
Onder gevelopeningen worden niet de openingen zelf verstaan, maar de wijze waarop de opening wordt
dichtgezet. Ongeacht de vorm of het type materiaal bestaat een gevelopening altijd uit de volgende
elementen:
Hoofdstuk 2 behandelt de diverse kozijn- en glassoorten. De volgende paragrafen behandelen enkele
constructieve, bouwfysische en materiaalspecifieke aspecten.

3.5.1 Constructie
Wanneer u een gevelopening vergroot of extra aanbrengt, moet u de bovenliggende constructie opvangen met
bijvoorbeeld een stalen ligger. Tijdens de bouwfase vangen stempels het bovenliggende metselwerk op.

24. Afhankelijk van de hoeveelheid metselwerk kan de tijdelijke opvangconstructie gerealiseerd worden door
een houten of een stalen opvangconstructie.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)
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3.5.2 Materialen
Het vervangen van glas, het plaatsen van een kozijn of het uitvoeren van onderhoud aan het schilderwerk
lijken relatief eenvoudige handelingen. De aanwezigheid van een groot aantal verschillende materialen vraagt
echter de nodige aandacht.
Beglazing
Glas is in veel soorten en vormen te verkrijgen. Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht. De meest
toegepaste glassoorten zijn de normale enkele en dubbele beglazingen. Geadviseerd wordt om altijd gebruik
te maken van het extra warmte-isolerende HR++-glas. Daarnaast kunnen er specifieke eisen aan het glas
worden gesteld, zoals brand- of geluidwering of doorvalbeveiliging.
Bij de plaatsing van dubbel glas wordt de ruit met de grootste dikte in het algemeen aan de buitenzijde
geplaatst, dit vanwege de windbelasting. Bij gelaagd glas kan deze plaatsingsmethode afwijken.
De bouw past de volgende glassoorten vaak toe:
Vlakglas (floatglas).Thermisch isolerend
glas.Spouwbreedte.Spouwvulling.Coating.++Veiligheidsglas.Draadglas.Gehard glas.Gelaagd glas.
Kijk in de spouw
De fabriek print op de spouwzijde van de aluminiumafstandhouder in dubbel glas met welk type glas de
gebruiker te maken heeft en wat de productiedatum is. Met deze informatie kunt u zowel in het offertestadium
als bij vervanging beoordelen of vervanging is aan te bevelen, en valt bij oplevering aan te tonen dat het juiste
type glas is geplaatst.

25. Weergegeven informatie op aluminium afstandhouder in de spouw.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)
De glassoorten zijn in een groot aantal toepassingen mogelijk. Door te combineren kan aan de hoogste eisen
worden voldaan. Voor bijzondere glassoorten is vooroverleg gewenst met de glashandel over onder meer
levertijd en maximale afmetingen.
Brandwerende beglazing.Reflecterende en absorberende glassoorten.Geluidsisolerend glas.
Een akoestisch specialist bepaalt welk type glas in een specifieke situatie nodig is.
Beglazingssystemen
Met twee beglazingssystemen plaatst u glas in het kozijn:
KitbeglazingDroge beglazing
Op geluidsbelaste locaties passen bouwers af en toe ‘halfdroge beglazing’ toe: kitbeglazing buiten en droge
beglazing binnen. Glasleveranciers sluiten dit systeem vaak in hun garantievoorwaarden uit.

26a. Kitbeglazing.
(bron: SBR infoblad 22)
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26b. Droge beglazing.
(bron: SBR infoblad 22)
Stopverf is verleden tijd
De vakman zal nog regelmatig met stopverf gezette beglazing tegenkomen. Deze beglazingsmethode is uit de
gratie geraakt. Stopverf wordt hard en bros waardoor het glas niet goed niet meer opsluit. Inwatering
veroorzaakt houtrot in het kozijn.
Stopverf wordt nog toegepast voor ondergeschikt werk, voor tijdelijke reparatie na glasbreuk en voor (deel-)
vervanging in een kozijn waar ook de andere ruiten opgestopt zijn.
Binnen- en buitenbeglazing
Bij buitenbeglazing, beglazing van buitenaf, worden de sponningen en glaslatten aan de buitenzijde van het
kozijn geplaatst. Eventueel vocht in de sponning voert u eenvoudig via beluchtingsopeningen in de glaslat of
via de opening onder de neuslat naar buiten toe af. De horizontale vlakken moeten schuin naar buiten
afwateren. Een voordeel is dat naar buiten draaiende delen als ramen en ventilatiekleppen eenvoudig zijn aan
te brengen, omdat de sponningen zich ook aan de buitenzijde bevinden.
Bij binnenbeglazing zitten sponningen aan de binnenzijde van het kozijn, zodat glaslatten en
bevestigingsmiddelen niet aan weersinvloeden blootstaan. De inbraakwerendheid wordt vergroot, het
onderhoud sterk gereduceerd. Bij binnenbeglazing moet naast de binnen- en buitenkitafdichting een extra
voorziening komen, de hieldichting. Deze kitafdichting moet u in de sponning van de onderdorpel en aan beide
zijden minimaal 100 mm opgaand aan de stijlen aanbrengen. Lekwater kan door de winddruk niet onder de
glaslat van de onderdorpel of het aluminiumprofiel naar binnen komen. Lekwater en eventueel condensvocht
worden via de beluchtingsopeningen afgevoerd.
Kit
Kitsoorten zijn in vier groepen te verdelen:
Isolerende beglazing werkt u af met een elastische kit, bij voorkeur een speciale beglazingskit. Aan de
binnenzijde moet dit een kittype zijn dat overschilderbaar is met watergedragen verf. Dit staat vermeld op de
tube.
Steun- en stelblokjes
De steunblokjes dragen het gewicht van de gehele glasplaat. U moet ze op 1/3 en 1/4 van de glasbreedte
onder de ruit plaatsen. U mag per glasplaat maar twee blokjes gebruiken. De dikte moet gelijk zijn aan de
omtrekspeling. De breedte van het steunblokje is gelijk aan de dikte van de glasplaat plus twee millimeter. De
lengte van het steunblokje is afhankelijk van de glasplaatdikte. Bij kunststofsteunblokjes bedraagt de breedte
100 of 200 mm. Bij neopreenblokjes is de breedte 100 tot 350 mm. Stelblokjes worden gebruikt om de ruit en
daarmee het draaiende raam te stellen.
27. De plaatsing van de beglazingsblokjes in het kozijn is afhankelijk van: het type kozijn dat wordt gebruikt;
vaste of bewegende delen. (bron: Saint Gobain Glass)
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Glaslatten
Glaslatten vormen een risico voor inbraak, vooral bij buitenbeglazing. Daarom gelden er vanuit het
Politiekeurmerk verschillende richtlijnen:
22

Kozijnen
Kozijnen zijn te onderscheiden in houten, kunststof- en aluminiumkozijnen. Vooral de eerste twee typen
worden toegepast bij het uitvoeren van kozijn- of gevelwijzigingen. Elk materiaal heeft zijn specifieke voor- en
nadelen. Omdat vooral specialisten kunststof- en aluminiumkozijnen plaatsen, worden deze kozijnen niet
behandeld.
Houten kozijnen
Bij houten kozijnen speelt duurzaamheid een rol. De mate van duurzaamheid hangt van twee factoren af: de
milieubelasting en de duurzaamheidklasse van het materiaal. De milieubelasting heeft een relatie met onder
meer verantwoorde houtkap en duurzaam bosbeheer. Duurzaam hout onderscheidt zich met het FSCkeurmerk. De duurzaamheidklasse is een materiaaleigenschap van het hout zelf en geeft aan in welke mate
hout bestand is tegen biologische aantasting. De mate van duurzaamheid wordt aangegeven in vijf klassen:
van 1 (zeer duurzaam) tot 5 (zeer weinig duurzaam).
Hardhout, goed hout?
Vaak wordt bij kozijnen voor ‘hardhout’ gekozen, omdat dit van een hoge kwaliteit zou zijn en minder
onderhoud vergt. Echter, de hardheid van het hout zegt niets. Zo is meranti in veel kwaliteiten leverbaar en
vaak van duurzaamheidklasse 3-4: nauwelijks beter dan vuren.
Ook de herkomst van hout is belangrijk. Het FSC-keurmerk geeft de garantie dat het hout uit bossen komt
waar producenten rekening met de natuur houden. FSC-hout is op steeds grotere schaal verkrijgbaar. De
houthandel geeft informatie of een houtsoort voor kozijnwerk is geschikt.
Meer informatie: FSC, www.fscnl.org
Centrum Hout, www.centrumhout.nl
Onderhoud
De levensduur van materialen hangt voor een groot deel af van het onderhoud. Belangrijke aandachtspunten
voor onderhoud bij HR++-glas zijn:
Schilderwerk
Schilderwerk vormt een afwerksysteem en heeft naast verfraaiing tot doel hout te beschermen tegen
omgevingsinvloeden. De beschermlaag staat bloot aan de omgeving en slijt en veroudert. Periodieke inspectie
van de verflaag en regelmatig herstel voorkomen schade aan kozijnen. De mate van veroudering verschilt per
situatie en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ondergrond, de kleur en het verfsysteem zelf.
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Belangrijke eigenschappen van verf zijn laagdikte, kleur en oppervlaktestructuur.
Houten kozijnen, ramen, deuren en glaslatten moeten rondom minimaal twee grondlagen krijgen (minimale
drogelaagdikte 80 μm). Lak ze vervolgens op het werk tweemaal af, zodat een minimale laagdikte van 120 μm
wordt bereikt. Behandel hout in een vochtig milieu dat onbereikbaar is voor onderhoud, bijvoorbeeld een
spouwlat, ook tweemaal met grondverf (80 μm). De grondlaag vervangt de menielaag die voorheen
gebruikelijk was.
Er zijn diverse verfsoorten beschikbaar. De meest gangbare zijn:
Oplosmiddelhoudende verven:Oplosmiddelarme verven:Waterverdunbare verven:
Buitenwerk
De volgende verfsoorten zijn minder geschikt voor buitengebruik:
Binnenwerk
Binnen mag u geen oplosmiddelhoudende verf gebruiken. De Arbowet schrijft een waterverdunbare verf voor.
Deze verf bevat zeer weinig oplosmiddelen en kent een snelle drogingtijd, zodat u twee lagen op één dag kunt
aanbrengen.
De meest gebruikte verfsoorten zijn acrylaatdispersie en urethaandispersie. Beiden kennen een zeer snelle
droging (ongeveer twee uur), zijn reukarm en dampopen, een voordeel bij binnengebruik. Verf met
urethaandispersie is de opvolger van verf met acrylaatdispersie. De eigenschappen van deze verf zijn
inmiddels beter dan die van acrylaatverf, waardoor de verf een standaardverf voor binnengebruik is geworden.
Inmiddels is er ook een alkydemulsie op de markt, ook een waterverdunbare verf, maar met eigenschappen
die wat meer lijken op die van traditionele verf.
Afstemming van producten
Belangrijk bij het uitvoeren van schilderwerk is bovendien de onderlinge afstemming van producten: grondverf
en aflak, maar ook reparatiemiddel en plamuur moeten binnen eenzelfde verfsysteem passen.
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4 Aan de slag
4.1 Organisatie van de verbouwing
4.1.1 Checklist voorbereiding

4.2 Stappenplan kozijn vergroten

28a. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt eerst het bovenliggende metselwerk gestut en wordt de
positie van het nieuwe kozijn afgetekend.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

28b. Het binnenspouwblad wordt opgevangen door een vuilwerklatei. Vanwege de geringe hoogte boven het
kozijn wordt in deze specifieke situatie een extra houten spant aangebracht om zodoende voldoende
stabiliteit te realiseren.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

28c. Het bestaande metselwerk wordt verwijderd.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)
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28d. Het buitenspouwblad wordt eveneens constructief opgevangen door een betonlatei.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

28e. De waterdichte laag wordt deels ingeslepen in het bestaande metselwerk.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

28f. De kopse kant van de multiplex binnenaftimmering wordt in de menie gezet.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

28g. Om een goede luchtdichting te garanderen, worden de randen van het kunststof kozijn voorzien van
een compressieband.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)
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28h. De binnenzijde wordt voorzien van een isolatiemateriaal. Om vochtproblemen te voorkomen, wordt een
dampremmende laag aan de binnenzijde toegepast.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

28i. Na het aanbrengen van de gipskartonplaten kan begonnen worden met de schilderwerkzaamheden.
(bron: Klusservice uw Rechterhand & Partners B.V.)

4.3 Details
29a. Detail 201.0.3.01 (mei 2002). Onderdorpel houten kozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)

29b. Detail 201.0.3.02 (mei 2002). Onderdorpel houten montagekozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)
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29c. Detail v.201.0.1.01 (oktober 2003). Onderdorpel houten kozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)

30a. Detail 202.0.3.01 (mei 2002). Stijl houten kozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)
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30b. Detail 202.0.3.02 (mei 2002). Stijl houten montagekozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)

30c. Detail v.202.0.1.01 (oktober 2003). Stijl houten kozijn.
(bron: SBR Referentiedetails
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31a. Detail 203.0.3.01 (mei 2002). Bovendorpel houten kozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)

31b. Detail 203.0.3.02 (mei 2002). Bovendorpel houten montagekozijn.
(bron: SBR Referentiedetails)
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5 Vragen en antwoorden
5.1 Algemeen
De volgende paragraaf geeft een antwoord op veel gestelde vragen.

5.2 Kozijn- en gevelwijzigingen
Is er een bouwvergunning nodig?
De noodzaak van een vergunning is afhankelijk van de positie en de mate van de wijziging. Paragraaf 3.1.1
geeft informatie over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het predikaat ‘bouwvergunningvrij’
bouwen.
In de voorgevel van de woonkamer is een ruit gesneuveld. Moet ik hetzelfde type glas terugplaatsen?
Het is aan te bevelen om het glas altijd te vervangen door ten minste dubbel glas. De voorkeur gaat uit naar
HR++-glas. Gezien het isolerende effect van een dit glas, zullen de energiekosten afnemen. De woning wordt
niet alleen energetisch geoptimaliseerd, maar ook aspecten als geluidwering en tocht worden verbeterd.
Welk type verf is het meest geschikt?
De verfsoort is sterk afhankelijk van de toepassing. Hoofdstuk 3 behandelt diverse verfsoorten en maakt per
toepassing duidelijk welke verfsoort de voorkeur heeft.
Heeft binnen- of buitenbeglazing de voorkeur?
Binnenbeglazing heeft de voorkeur uit het oogpunt van inbraakveiligheid. Een te vervangen kozijn op de
verdieping kunt u het beste met binnenbeglazing uitvoeren, omdat u het glas van binnenuit kunt monteren.
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SBR: hét kenniscentrum voor de bouw
De bouw heeft te maken met veel innovaties en snel veranderende wet- en regelgeving. Voor partners in de
bouw is het zaak op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op technisch, bouwkundig, juridisch en
maatschappelijk terrein. SBR helpt daarbij. SBR verzamelt kennis en informatie die bouwpartners in hun
dagelijks werk nodig hebben en stelt die op verschillende manieren beschikbaar. In overzichtelijke publicaties,
handboeken en infobladen, met studiebijeenkomsten, op cd-rom en via internet. Al met al heeft SBR
informatieproducten beschikbaar over zo’n 200 onderwerpen die in de bouw spelen.
Op basis van de vragen uit de markt en gesprekken met vertegenwoordigers uit alle geledingen uit de bouw
stelt SBR jaarlijks een programma van onderzoek en kennisoverdracht samen. Concreet leidt dit programma
tot de uitvoering van een groot aantal projecten. SBR is vooral actief op de volgende terreinen:
De projecten bestaan niet alleen uit onderzoek, maar vooral uit kennisoverdracht naar zowel het bedrijfsleven
als het onderwijs.
Over alle SBR-publicaties, -softwareproducten en de belangrijkste projecten vindt u informatie op onze
internetsite: www.sbr.nl.
Bestellen kan alleen schriftelijk via e-mail, fax of via onze website.
De nieuwste SBR-uitgaven worden toegelicht in de periodiek verschijnende e-mail nieuwsbrief SBR@nieuws.
Deze wordt op aanvraag gratis toegezonden.
Voor informatie kunt u bellen met het informatienummer: 010 - 411 4111.
E-mailen kan ook: verkoop@sbr.nl.
SBR
Postbus 1819
3000 BV Rotterdam
Telefoon: 010 - 206 59 59
Telefax:

010 - 413 01 75

Internet: www.sbr.nl
E-mail:

sbr@sbr.nl

Licentie: isso@isso.nl - KennisID: A.OBAJI (a.obaji@isso.nl)

K E N N I S BA N K . I S S O. N L
KENNISINSTITUUT VOOR INSTALLATIETECHNIEK

Relevante SBR-producten
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SenterNovem
SenterNovem stimuleert duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en
overheid. Op professionele wijze voert SenterNovem overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & klimaat en
milieu & leefomgeving. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor het
realiseren van maatschappelijke doelstellingen op deze terreinen, nationaal en internationaal. SenterNovem is
een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.
Meer informatie: www.senternovem.nl
Kompas, energiebewust wonen en werken
SenterNovem voert in opdracht van VROM ‘Kompas, energiebewust wonen en werken’ uit. Dit programma
heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving. Het accent
ligt hierbij op de grootschalige inzet van beproefde instrumenten. Het programma gaat vooral uit van de
mogelijkheden bij doelgroepen in de markt.
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