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INSTALLATIE VOORWAARDEN 
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Algemene installatievoorwaarden: 

Maten in mm van afgewerkte vloer en wanden. 

Keuken leverancier is niet aansprakelijk van door derden opgegeven 

aansluitpunten,deze punten moeten door de opdrachtgever worden gecontroleerd. 

Plaatsen van apparatuur geschiedt door Keuken leverancier ( gas -apparatuur wordt 

aangesloten na gas& B -klep,water na stopkraan / terugslagklep). 

Opmerking: Keuken leverancier geeft geen garanties ten aanzien van 

nauwkeurigheid,actualiteit en bruikbaarheid van de ter beschikking gestelde digitale 

gegevens. 

Keuken leverancier adviseert nadrukkelijk om in de achterwand, waar kook -bak- en 

braadapparatuur tegen geplaatst wordt, promatec of no brando toe te passen,door 

warmte ontwikkeling van thermische apparatuur is er anders een reëel kans dat hout 

of andere bouwmaterialen gaan smeulen in de tussenwand met kans op brand. 

Keuken leverancier is hiervoor nooit aansprakelijk te stellen. 
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Werkzaamheden uit te voeren door derden: 

(tenzij in de leveringstekst of op de tekening anders is aangegeven. 

Bouwkundige werkzaamheden: 

Installatie vloeroosters en/of goten, alle doorvoeren afdichten(  o.a. waterdicht en 

brandwerend ) 

Wanden zuiver haaks en in het lood afwerken,wanden betegelen tot aan het plafond 

Wanden zodanig construeren dat aan te brengen goederen zoals: wandkasten, 

inhang frames, consoles e.o. bevestigd en gedragen kan worden( bij metal -stud 

wanden altijd achterhout aanbrengen ) 

Bouwkundige sokkels aan de bovenzijde glad afsmeren met egaline 

Bouwkundige sokkels volledig waterpas 

Alle verticale buitenhoeken dienen door de bouwkundig aannemer te worden 

afgewerkt met een rvs afwerk hoekprofiel  

Alle doorvoeren dienen , indien vereist , door de bouwkundige aannemer 

brandwerend te worden afgedicht 

Alle aangegeven hoogte maten zijn gerekend vanaf afgewerkte vloerhoogte 

Voor het ophangen van plafond etagères en infrarood etagères door aannemer aan 

te brengen multiplex panelen 30mm één en ander conform tekening 

 

Elektrotechnische werkzaamheden: 

Levering & en aanbrengen wandcontactdozen, werkschakelaars e.d.  

Alle leidingen inbouwen,tenzij anders vermeld  

Aarding van rvs werkbladen: 850 =vloer 

Wcd’s 400 volt:CEE-Form tenzij anders vermeld. 

In de bouwkundige sokkels aangegeven kabels te voorzien van lasdozen,kabellengte 

als aangegeven op tekening. 

Elektrotechnisch aansluiten van de regelkasten m.b.t. de luchtbehandeling door de 

elektricien alsook het elektrotechnisch functioneren hiervan. 

Magnetronovens en infrarood etagères elk een eigen groep 



 

 
4 

Algemene installatievoorwaarden Kitchen Create te Nieuwegein - 2018 
 

 

Loodgieters werkzaamheden: 

Levering en aanbrengen van stopkranen, syphons , terugslagkleppen, beluchters, 

schrobputten, gas & B -klep en overigen 

Alle leidingen inbouwen, tenzij anders gemeld 

Waterleidingen eindigen op stopkranen , voorzien van ( niet ) controleerbare 

keerkleppen ( welke aan de eisen van de plaatselijke waterleidingsmaatschappij 

dienen te voldoen ) 

Alle aangegeven afvoeren dienen te zijn voorzien van een syphon met manchet 

Aansprakelijkheid voor het aansluiten van afvoerleidingen berust niet bij de 

keukenleverancier 

Bladkranen geleverd door Keuken leverancier tenzij anders vermeld, aansluiten van 

de bladkranen door de loodgieter 

Gasleidingen eindigen met een gaskraan, gastechnisch aansluiten van gasleidingen 

op de apparatuur uit te voeren door de loodgieter 

Let op: Keuken leverancier sluit aan na de gas-en B-klep deze te leveren den te 

plaatsen door de gas -installateur 

Afvoer t .b .v .de combisteamers, eerste 2 meter hittebestendige pijp 

Water toevoeren voor vaatwasmachines, en combisteamers  kalk behandeld 

Ontharding installaties te leveren en aan te sluiten door de loodgieter 

Waterdruk bij tap-/aansluitpunt van vaatwasmachine dient nominaal 3 bar te zijn dus 

na waterontharder 

½’’ Water t.b.v. waterontharder, eindigen met beluchte kraan 

½’’ Koud / warm water t.b.v. bladkraan, 8 ltr / min 

½’’Koud / warm water t.b.v. wasmachine eindigen met beluchte kraan 

½’’ Koud / warmwater t.b.v. handenwasbak, eindigen met haakse balofix 

½’’ Koud / warm water t.b.v. van voorspoel douche, 16 ltr / min,  

½’’Loze leiding t.b.v. onthard watertoevoer combisteamer en of vaatwasmachine, 

deze komt bij centrale waterbehandelaar vandaan, eindigen met kraan 
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Het luchtdicht aansluiten van de afvoeren van de koelwerkbanken uit te voeren door 

de loodgieter 

Gevraagde warmwater aangesloten op apparatuur waar nodig voorzien van 

mengventiel, in overleg met de keukenleverancier. 

 

Leverancier luchtbehandelingstechniek: 

De afzuigkappen worden opgehangen met de onderzijde afzuigkap op 2050mm 

vanaf de afgewerkte vloer. 

De gegevens met de luchtbehandelingstechniek zijn niet in de Keuken leverancier 

tekeningen opgenomen, deze dienen te worden verstrekt door de desbetreffende 

luchtbehandeling leverancier 

Wij wijzen erop dat voor een goed functioneren van de luchtbehandelingsinstallatie 

er voldoende luchttoevoer aanwezig dient te zijn 

 

Leverancier koeltechnische installatie: 

Exacte locatie van de motoren .t.b.v. de koel - vriescel en werkbanken dienen nader 

bepaald te worden alsmede de stroom voorzieningen voor deze motoren 

De opstelplaats van de motoren dient voldoende geventileerd te zijn i.v.m. de warmte 

ontwikkeling van de motoren  

Isolatie van de koelleidingen uit te voeren door de koeltechnisch leverancier 


