
Standaard worden afgeplakt:   

Ramen, kozijnen, binnenwerk wandcontactdozen en  trapbomen. 
Daarnaast worden installaties en de keuken in het geheel afgeplakt, 
(dus niet achter/tussen leidingen en kastjes).

Let op:

•	 HOOGTE
Bij een wandhoogte meer dan 2,7 meter is klimmateriaal nodig en mag niet alleen gewerkt 
worden. Daarom geldt voor het afplakken van wanden boven de 2,7 meter een toeslag.

•	 VLOER
Het afdekken van de vloer behoort niet tot het basis afplakwerk. Onze voorkeur is dat u 
deze aanbrengt na het stucwerk, zeker bij een houten en laminaatvloer die net gelegd is. 
Afdekken van vloeren dient gedaan te worden met stucloper en is goed zelf te doen. Wanneer 
u aangegeven heeft dat wij dit voor u mogen verzorgen, vindt u dit terug op uw offerte.

•	 PLAFONDS
Deze worden niet afgeplakt bij spackspuitwerk wit, wanneer u plafond ook deze afwerking 
heeft. Bij toepassing van kleur of andere afwerking wordt dat wel gedaan. 

•	 RADIATOREN
Indien u wilt dat de afwerking achter de radiatoren doorloopt, dient u deze te verwijderen. 
Waar mogelijk worden aan-/afvoerleidingen en montagebeugels door ons afgeplakt. In het 
geval dat de radiatoren gemonteerd blijven, worden deze afgeplakt en wordt de muur erachter 
zover mogelijk afgewerkt.

•	 CV-INSTALLATIE
Aangezien er tussen de leidingen van de cv-installatie geen goede afwerking gemaakt kan 
worden, wordt over de gehele breedte van de installatie van bovenaf tot op de grond in één 
geheel afgeplakt. Mocht u toch een vorm van afwerking willen tussen de leidingen, dient u deze 
zelf af te plakken. 

Ondanks dat we met speciaal afplaktape en zorgvuldigheid uw woning afplakken, kan het 
zijn dat er wat verf loslaat bij verwijdering van de tape. Dit komt omdat men tegenwoordig 
watergedragen verf toepast welke een mindere sterke hechting t.o.v. de ondergrond heeft. 
Eventuele reparatie hiervan is voor rekening van de opdrachtgever.

•	 TIP:
Schakelmateriaal: Voor het mooiste resultaat verzoeken wij u de wandcontactdozen en de 
afdekplaatjes te verwijderen. 
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