Stellen van trappen:
plaatsingsvoorwaarden, richtlijnen
en aanwijzingen
Melden bij de uitvoerder
De trappenstellers van Van Eck Trappen en Kozijnen melden zich bij aankomst altijd bij de uitvoerder
van het werk en stellen zich daar voor.
Vochtvrij opleveren
De trappenstellers beginnen pas als de woningen waterdicht zijn. Voor woningen met een schuin dak
zijn dakplaten op het dak voldoende. Het is zeer belangrijk dat de woningen continu goed worden
geventileerd. Bij een te hoog vochtgehalte tijdens de bouw zal het traphout veel uitzetten en
krimpen, waardoor de trap kan gaan 'kraken'. Zelfs nog na de oplevering!
Elektriciteit in de buurt
Om efficiënt te kunnen werken, is een elektra-aansluitkast binnen een straal van 40 meter van de
woning nodig.
De maatvoering
De aannemer zorgt voor de maatvoering. Op de plaats waar de trap moet komen, geeft hij de
peilmaten (1000+ P) en de loodlijnen aan op de wanden. Dit doet hij zowel op de begane grond als
op de verdiepingen.
Trapgatbeveiliging verwijderen
Voor het begin van de trapstelwerkzaamheden moeten de trapgatbeveiligingen zijn verwijderd.
Verder mogen zich binnen een afstand van 70 mm rondom de opstelplaats van de trap geen
leidingen of andere obstakels bevinden.
Bereikbaarheid woning
De traponderdelen moeten direct voor de woning uit de auto gelost kunnen worden. Het
bouwterrein moet daarom goed begaanbaar zijn.
Niet zo
Een ingang die wordt geblokkeerd door bouwmateriaal, containers of steigerdelen maakt het werken
voor ons onmogelijk.

Maar zo
Een toegankelijk terrein met een poort door de steiger maakt het werken voor de trappenstellers
een stuk makkelijker. De onderste steigerpijpen kunnen worden afgedekt met planken of platen. In
dat geval mag de opstap voor de steigerdelen niet hoger zijn dan 20 centimeter.
Vloeren wanden en kozijnen
Binnenmuren, wanden en kozijnen in de directe omgeving van de trap mogen nog niet geplaatst zijn
voordat de trap gesteld wordt.
Plaatsen van de trap
Als het nodig is, maken we voor het overeind zetten van de trap gebruik van een takel of een lier.
Zorg voor voldoende ruimte om deze hulpmiddelen te kunnen gebruiken.
Afstellen van de trap
De trap wordt afgesteld, boom en welstuk worden uitgevuld. De stelblokjes en andere voorzieningen
die door de stelploeg zijn aangebracht, mogen niet verwijderd worden.
De trap is klaar
Nadat de trap gesteld is, draagt u zorg voor een tijdelijke beveiliging of voor het plaatsen van het
traphek.
Controle levering
De aannemer of uitvoerder controleert de levering van de trap. Bij een correcte levering en plaatsing
tekent hij voor akkoord.

