
 

In deze klusfolder leest u hoe u parket, vloertegels en plavuizen legt, houten plafondbetimmering  

aanbrengt en plafonds verlaagt. 

Parket 
 

Er zijn twee soorten parket: zwevend parket (o.a. laminaat 
met een kunststof bovenlaag) en gelijmd parket (o.a.  
massief houten parket en kurkvloertegels). Beide soorten 
zijn alleen geschikt voor droge vertrekken. Haal het parket 
minimaal twee etmalen voordat u het gaat verwerken in 
huis en verbreek de verpakking. Het materiaal kan zich dan 
aanpassen aan de omgevingstemperatuur en de vochtig-
heidsgraad. 

 

Dit heeft u nodig 
 

Rolmaat, waterpas, winkelhaak, decoupeerzaag, ronde-
gatenzaag, hamer of rubberen hamer, aanslagklosjes. 
 
De voorbereiding 
 

Verwijder de plinten en de oude vloerbedekking. De onder-
grond moet vlak, schoon en onbeschadigd zijn. Is de onder-
grond erg oneffen? Breng dan spaanplaten aan. Schroef 
deze diagonaal vast, 1 cm uit de wand en met tussen de  
platen een onderlinge afstand van 5 mm. Als u zwevend 
parket gaat leggen, bedek de betonnen vloer dan met bouw-
folie, die u tegen de zijkant op plinthoogte vastzet. Plak de 
naden af met aluminiumtape. Onder zwevend parket legt u 
- bij zowel een houten als een betonnen ondergrond -  
bovendien een isolerend ondertapijt van zachtboard tegels. 
Leg de tegels met verspringende naden (halfsteens  

verband). 
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Zwevend parket leggen 
 

Het is het makkelijkst om de lamellen in de   
lengterichting te leggen. Dan lijkt uw kamer ook 
het ruimst. Plaats tussen de lamellen en muren  
of deurposten 1 cm dikke stelblokjes of wiggen.  
Hiermee voorkomt u dat parket scheurt of bol 
komt te staan door krimpen en uitzetten.  
Bovendien voorkomt u zo contactgeluiden. Deze 
blokjes verwijdert u na het leggen. Voor een  
optimale kleurstructuur mengt u de lamellen van  
verschillende verpakkingen. Begin in de hoek met 
de meeste lichtinval. Leg de eerste baan uit met 
de groef naar de muur en zaag het laatste deel op 
maat. Doe dat ook met de tweede baan. U begint 
telkens met het reststuk van de vorige baan, als 
dit tenminste 30 cm of langer is. Controleer of 
deze twee proefbanen over de gehele lengte 
naadloos en dus recht op elkaar aansluiten. En 
controleer ook of het parket recht ligt ten opzichte 
van de muur. Als hulpmiddel kunt u een touwtje 
spannen. Wandafwijkingen corrigeert u in de  
eerste baan. Lijm pas daarna de twee banen met 
wat houtlijm aan elkaar en sla de parketdelen vast 
met hamer en aanslagklosjes. Leg de vloer  
vervolgens baan voor baan. Houten lamellen 
zaagt u met de decoupeerzaag (parketkant  
boven!). Voor kunststof gebruikt u een ijzerzaagje 
in de decoupeer zaag. Voor verwarmingsbuizen 
zaagt u eerst ronde gaten. Zaag de lamel daarna 
recht door het hart van de gaten af. Schuif de  
lamel aan en lijm het losse stuk vast vanaf de 
muurkant. 

 

 



 Verlijmd parket leggen 
 

Mozaïekparket en kurkvloertegels lijmt u rechtstreeks op de 
ondergrond met respectievelijk parketlijm en kurklijm. Dat 
doet u als volgt: begin in het midden van de ruimte. Span in 
lengte- en breedterichting twee touwtjes die elkaar haaks 
kruisen en leg de eerste rij tegels in de breedte, exact langs 
het touw. Breng steeds lijm voor twee tegels aan. Tik de 
tegels vast met de rubberen hamer. Zaag de pastegels op 

maat en houd bij de wand 1 cm tussenruimte. Op deze  

manier maakt u de hele vloer af. De lijm moet 24 uur  

drogen. 

 

De afwerking 
 

Verwijder alle houten blokjes rondom de vloer en monteer 
plinten. Sommige plintsoorten kunt u lijmen, andere  
bevestigt u met clips. Veel parketsoorten zijn al gelakt en 
hoeft u dus niet na te bewerken. Dat geldt in elk geval voor 
lamellen. Ongelakt parket schuurt u licht, waarna u  
tenminste vier lagen vloerlak aanbrengt. Kurktegels moet  
u aflakken met minstens drie lagen kurklak. Elke laag moet 
twee uur drogen. Is uw parketvloer langer dan 12 meter of 
breder dan 6 meter? Breng dan een bewegingsvoeg aan, 
anders kunnen er kieren ontstaan. Hiervoor zijn speciale 
dilatatieprofielen op de markt. Het is verstandig deze ook te 
gebruiken als u de parketvloer via een deuropening doorlegt 
naar een aangrenzend vertrek en bij overgangen naar   

bijvoorbeeld plavuizen of tapijt. 

 

Vloertegels en plavuizen 
 

Vloertegels en plavuizen kunt u op een glad afgewerkte 
vloer lijmen. Maar als de ondergrond uit ruw beton bestaat 
of de tegels variëren in dikte, dan kunt u beter kiezen voor 
de mortelmethode. UWOON raadt u aan tegels te gebruiken 
van de merken Mosa of Sphinx. 

 

Dit heeft u nodig 
 

Rolmaat, waterpas, winkelhaak, elastische draad,  
tegelsnijder of haakse slijptol, lijmkam, rubberen hamer, 
vloerwisser, harde spons. 

 

De voorbereiding 
 

De ondergrond moet vlak, schoon en droog zijn. Houten 
vloeren moet u eerst voorzien van cementvezelplaten, die u 
op de houten vloer schroeft. Nieuwe betonnen vloeren  
moeten eerst vier maanden drogen. In de badkamer is het 
verstandig een extra waterdichte laag aan te brengen.  
Behandel stenen vloeren met een voorstrijkmiddel. Bij het 
bepalen van de tegelindeling gaat u uit van de deuropening. 
Trek vanuit het midden van de deur haaks een lijn naar de 
tegenoverliggende wand. Leg hierlangs een losse rij tegels, 
inclusief voegafstanden (3 mm bij tegeltjes van 10 x 10 cm, 
10 mm bij plavuizen van 30 x 30 cm). Gebruik hiervoor voeg- 
kruisjes of houtblokjes. Zorg dat u aan beide kanten uitkomt 
op een halve pastegel of groter. Haaks op de twee buitenste 
tegels spant u met spijkers twee draden parallel van hoek 
tot hoek. Hierlangs legt u weer een rij tegels. Span nog twee 
draden, zodat de vier lijnen een haakse rechthoek vormen 
waarbinnen alle hele tegels komen. 

 

Het aanbrengen 
 

Verdeel de vloertegels symmetrisch met aan beide zijden 
een pastegel. Maak de tegellijm aan volgens de gebruiks-
aanwijzing. Strijk de lijm met een lijmkam op de vloer.  
 

 

Per keer één vierkante meter in een laag van 3 tot 
5 mm, afhankelijk van de dikte van de vloertegel. 
Begin in een hoek en klop elke tegel licht vast met 
een rubberen hamer. Meet bij elke rij of u recht 
blijft. Dat doet u met een draadopsteker of een 
stuk elastiek. Controleer bovendien met een rei 
of alle tegels over de hele lengte in hetzelfde vlak 
liggen. Eindig met de pastegels. 

 
De mortelmethode is moeilijker. Bevochtig de 
ondervloer met een mengsel van water en hecht-
middel. Maak de mortel aan volgens de gebruiks-
aanwijzing. Plaats op de vloergeleiders drie 10 mm 
dikke, kaarsrechte latten, die u evenwijdig op één 
meter van elkaar vastdrukt. Controleer met rei en 
waterpas of de latten zuiver horizontaal en even 
hoog liggen. Breng mortel aan tussen de geleiders 
en strijk de substantie glad door de rei schuivend 
over de geleiders naar u toe te halen. Haal de  
geleiders weg en vul ook de groeven met mortel. 
Strooi cementpoeder op de plaats van de eerste 
twee (hoek)plavuizen en bevochtig de mortel. 
Plaats de tegels en klop ze licht aan. Controleer of 
beide op gelijke hoogte liggen door een rei over de 
tegels te leggen en daarop een waterpas. Leg nu 
de tussenliggende plavuizen en werk vervolgens 
rij voor rij af. Plaats ook meteen de passtukken, 
want u mag twee dagen niet op de vloer lopen. 
Maak de tegels op maat met een slijptol of  
tegelsnijder. Afvoegen doet u met een dunne  
voegmortel in de juiste kleur. Verdeel de mortel 
met een trekker tussen de voegen. Laat het  
voegsel een half uur opstijven en verwijder resten 
met een harde spons en veel water. Na 24 uur 
drogen kunt u de cementsluier verwijderen met 
een speciale reiniger (van bijvoorbeeld HG). 

 

Houten betimmering 
 

U kunt houten plafondbetimmering zowel in de 
lengte- als in de breedterichting aanbrengen  
tegen een houten raamwerk dat is bevestigd aan 
het plafond. Schroten zijn er in verschillende  
uitvoeringen en lengtematen, allemaal voorzien 
van mes en groef. De montage is voor alle soorten 
gelijk. Haal het hout minstens twee etmalen voor 
de verwerking in huis en verwijder de verpakking. 
Op die manier kan het werkende materiaal zich 
aanpassen aan de omgevingstemperatuur en de 
luchtvochtigheid. 

 

Dit heeft u nodig 
 

Boormachine, fijngetande zaag, schroevendraaier, 
hamer. 

 

Het raamwerk aanbrengen 
 

Het raamwerk zorgt ervoor dat u kleine oneffen-
heden aan het plafond niet hoeft bij te werken. 
Verwijder eerst eventuele plinten. Voor het  
raamwerk gebruikt u latten van bijvoorbeeld  
18 x 28 mm, die u met pluggen en schroeven in 
het plafond bevestigt. Maak eerst een kader tegen 
de muren. Hiertussen schroeft u latten met een 
maximale tussenafstand van 60 cm. Doe dit in de 
lengte als u een bekleding in de breedte gaat  
aanbrengen, en in de breedte bij een bekleding in 
de lengte van de kamer.  
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Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
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Verhuurtechnische eis 
 

14.  Er mag geen geluidsoverlast  
 ontstaan bij de overige woningen. 
 Mochten omwonenden, ondanks 
 de voorzorgsmaatregelen die 
 UWOON u hier voorschrijft, toch 
 gegronde klachten melden met 
 betrekking tot geluidsoverlast, 
 dan  moet u uw aangelegde vloer 
 alsnog verwijderen. 

 

Vragen? 
 

Heeft u nog vragen over het zelf  
aanpassen van vloeren en plafonds? 
Neem gerust contact op met UWOON. 

 
UWOON kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de inhoud van deze  

klusfolder en de wijze van uitvoering. 

3.  De totale dikte van de vloerbedekking 
 mag niet meer dan 15 mm zijn,  

 inclusief onderlaag. 

4.  Om geluidsoverdracht te voorkomen, 
 moet u de vloer vrijhouden van de 
 wanden, of moet u randisolatie  

 plaatsen. 
5.  Er mag niet in de ondervloer worden 

 gespijkerd. 

6.  De ondervloer mag niet worden  

 verlijmd. 

7. Tussen harde vloerbedekking en de  
 muur moet minstens  10 mm ruimte  
 zitten. 

 
Onderhoudstechnische eisen 
 

8.  U bent zelf verantwoordelijk voor het 

 repareren/herstellen van de vloer. 

9.  U bent verplicht tegels/plavuizen op 

 voorraad te hebben. Dit in verband met 
 het vervangen van beschadigde/ 
 kapotte  tegels door u of een   
 toekomstige huurder. De voorraad-
 grootte moet minimaal 1 m2

 of 10% van 
 de totale vloeroppervlakte zijn. 

10.  Indien voor onderhoudswerk de vloer 

 gedeeltelijk moet worden verwijderd, 
 bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. 

11.  Indien de vloer wordt verwijderd, mag 
 er geen schade ontstaan aan de onder-
 vloer. De oude plinten en stofdorpels 
 moeten worden herplaatst, of u 
 plaatst nieuwe plinten en stofdorpels 

 van een vergelijkbare kwaliteit. 

12.  U bent zelf verantwoordelijk voor het 
 onderhoud van de vloer (lakken, 
 schuren, e.d.). 

13.  Deuren mogen niet worden 

 ingekort. 

 

 

Lasdozen voor elektra verplaatst u naar 
voren op het raamwerk, eventueel op een 
stuk multiplex. Dan ligt de voorzijde van 
de inbouwdoos namelijk gelijk of iets 
terug ten opzichte van de houten  
betimmering. 

 

Een plafond verlagen 
 

U kunt er ook voor kiezen het plafond te 
verlagen. Hiervoor gebruikt u dikkere  

balken, van bijvoorbeeld 38 x 50 mm of  
38 x 67 mm. Bouw het raamwerk als een 
rooster met dwarsbalken en bevestig dit 
met pluggen en schroeven bovenaan op 
de muur. Waar de dwarsbalken elkaar 
kruisen of aan het raamwerk worden  
bevestigd, maakt u verbindingen met 
verzinkte hoekankers. Zorg dat het  
raamwerk exact vlak en horizontaal komt 
te hangen. Volg verder de aanwijzingen 
onder ‘houten betimmering’. 

 

Kwaliteitseisen ‘harde’ 
vloerbedekking 
 

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning 
naar eigen wens aan te passen. Hiervoor 
gelden spelregels. De woningaanpassing 
moet voldoen aan de volgende kwaliteits-
eisen. 

 

Bouwkundige en 
veiligheidstechnische eisen 
 

1.  Onder de harde vloerbedekking moet 

 een geluidsisolerende laag worden 
 aangebracht van tenminste 10 dB 
 voor contactgeluid en 20 dB voor  
 dempingsgeluid. 

2.  Als ondervloer moet een laag  

 thermovilt, zachtboardtegels of iets 
 gelijkwaardigs worden aangebracht. 
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