
 

 

 

Versie: 03-06-2022 

 Pag. 1 van 2. 

  

Randvoorwaarden Keukeninstallatie 
 

Inleiding 

Uw keuken wordt voorzien van een standaard installatie conform de 0-tekening van de keuken. 

Als u kiest voor een keukenopstelling, anders dan de standaard opstelling, dan heeft dat consequenties voor de 

installatie. Jongen kan aanpassingen in het installatiewerk voor u verzorgen, wij maken u hier graag vrijblijvend een 

offerte voor. De prijzen behorende bij deze wijzigingen kunt u terugvinden in de ‘prijslijst installatiewijziging’. Deze 

aanpassingen zullen dan gereed zijn bij de  oplevering van uw woning.  

 

Vrijblijvende offerte 

Kiest u voor een keuken bij onze showroom, dan zult u de vrijblijvende offerte voor het aanpassen van de installatie 

aan de keukenindeling van uw keuze vanzelf van ons ontvangen. De showroom zal de tekeningen rechtstreeks naar 

ons sturen. 

Kiest u voor een andere showroom, dan dient u ons deze keukentekeningen op HOOMctrl te uploaden. Om alles op de 

juiste manier te kunnen offreren en uiteindelijk juist uit te kunnen voeren, stellen wij aan deze tekeningen enkele eisen. 

Welke dat zijn, leest u in dit document: ‘Randvoorwaarden keukeninstallatie’. 

 

Eisen keukentekeningen 

Kiest u voor een andere showroom dan de onze, dan ontvangen wij graag tijdig (doch uiterlijk 2 weken voor de kleine 

ruwbouwdeadline) uw keukeninstallatietekeningen voor het maken van een vrijblijvende offerte. 

 

Aan te leveren keukentekeningen:   

• Keukenplattegrond incl. gemaatvoerde installatiepunten   

• Keuken aanzichten incl. gemaatvoerde installatiepunten   

• Indien aan de orde, vloer- en/of plafondaanzichten incl. gemaatvoerde installatiepunten   

(de voorbeelden van keukentekening en installatieschema in deze mail zijn niet gebaseerd op uw woning, 

maar dienen slechts ter illustratie van de gevraagde informatie op de tekeningen)   

 

Aandachtspunten m.b.t. de aan te leveren keukentekeningen:  

• projectnaam en bouwnummer op iedere pagina vermelden  (ivm avg geen Naam of andere persoongebonden 

gegevens) 

• Alle benodigde aanzichten van de wanden (indien aan de orde ook vloer-/plafondplan)  

• Alle bouwkundige maten vermelden  

• Kookeilanden / vrijstaande gedeelten: maatvoering vanuit een vaste wand  

• De aansluitwaarden van de gekozen apparatuur vermelden  

• Ieder installatieonderdeel: maatvoering vanuit een vaste wand en vanuit de vloer (zie voorbeeld) 

• Documenten dienen duidelijk leesbaar en in het Nederlands te worden ingediend  

• Ook de stopcontacten en schakelaars boven het werkblad dienen op de tekening te staan!! Deze tekeningen 

vervangen namelijk onze tekeningen. Wat niet is getekend, kan niet worden uitgevoerd. 

• Het elektra voldoet aan de NEN1010; Al het standaard elektra dient ingetekend te zijn. Dit houdt in dat alle 

wandcontactdozen, schakelaars en de MV schakelaar die op de verkoopcontractstukken vermeld zijn, 

ingetekend dienen te worden. Ook als de elektrapunten niet gebruikt (zullen) worden.    

 

Keukentekeningen die niet aan bovenstaande voldoen, worden niet in behandeling genomen.  De keukentekeningen 

worden door de woonadviseur van Jongen beoordeeld op uitvoerbaarheid en kan dan ook door Jongen worden 

geweigerd.   

 

De meerkosten met betrekking tot het installatiewerk worden (indien van toepassing inclusief coördinatiekosten, zie 

prijslijst)  via de meer- minderwerklijst aan u in rekening gebracht. Eventuele coördinatiekosten vervallen indien u uw 

keuken koopt bij onze keukenshowroom. 

 

Indien u ons de installatie laat aanpassen, dan zal bij oplevering alles conform uw keukentekening zijn aangebracht. De 

uiteindelijke keukenopstelling, de apparatuur en eventuele wandafwerking, kunt u ná oplevering in de woning aan  

(laten) brengen.  Het inmeten van de keuken door een andere keukenshowroom dan de onze, kan tijdens het 

kijkmoment plaatsvinden. 

 

Indien er voor de sluitingsdatum géén door kopers ondertekende offerte is geretourneerd, wordt het leidingwerk 

conform de standaard posities (zie o-tekening van de keuken) afgedopt aangebracht!   
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LET OP ! 

Wanneer u zelf het aanpassen van de keukeninstallatie na oplevering regelt, dan gelden een aantal aandachtspunten 

en voorwaarden met  betrekking tot installaties, garantie en energie- en/of waterleverende bedrijven:   

• Wij kunnen geen garantie geven op de materialen en/of installatie- en afbouwwerkzaamheden die niet door 

ons of onder onze verantwoordelijkheid zijn toegepast/uitgevoerd. Wij kunnen daardoor niet aansprakelijk 

gesteld worden voor gebreken en/of schade aan deze materialen en/of installatie- en 

afbouwwerkzaamheden.   

• Koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden (onder andere de gemeente, nutsbedrijven,  waarborgende 

instantie, naburige bewoners en opvolgende eigenaren) op tekortkomingen,  gebreken en/of schaden, die 

direct of indirect het gevolg zijn van de door derden verrichtte  installatie- en afbouwwerkzaamheden.   

• Na de oplevering van de woning dient u zelf zorg te dragen voor het afbouwen van de woning  zoals 

voorgeschreven in het bouwbesluit.   

 

Voorbeelden voor weergeven maten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


