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Houten vloeren 
 
Beste klant, 
 
Hartelijk dank voor uw aankoop bij de Woonzaken. Wij gaan met veel plezier voor u aan het werk en hebben 
hierbij een klein beetje hulp van u nodig. Voor het installeren van uw houten vloer vragen wij van u het 
volgende: 
 

o Dat u zelf aanwezig bent bij het meten en bij aanvang en oplevering van het leggen van de vloer.  
o Dat wij gebruik mogen maken van uw water en elektriciteit. 
o Een vrije parkeerruimte binnen 20 meter van de woning. 
o U draagt zelf zorg voor het (op tijd) verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen en of 

documentatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
o Eventuele voorbereidende werkzaamheden dienen gereed te zijn voor aanvang van de 

werkzaamheden. 
o Toegang tot uw sanitaire ruimte. 
o Dat wij met onze werkschoenen door uw woning mogen bewegen. 
o Elke ruimte waarin de werkzaamheden plaats gaan vinden dient leeg en schoon te zijn, vrij van stof-, 

stuc- en verfresten. 
o De temperatuur in de ruimte dient tussen de 15 en 20 graden te zijn. 
o De werkvloer dient geschikt te zijn voor de te leggen vloer. Indien deze vloer nieuw is dient deze 

minimaal 28 dagen oud te zijn. De waardes voor het restvochtgehalte in de werkvloer zijn als volgt: 
cementdekvloer zonder vloerverwarming: tot 2,0%, met vloerverwarming: tot 1,8%. Anhydriet zonder 
vloerverwarming: tot 0,5%, met vloerverwarming: tot 0,3%. Wij meten deze waardes voor U. Als de 
waardes te hoog zijn kunnen wij de vloer helaas niet leggen en zullen wij moeten wachten totdat de 
gestelde waardes bereikt zijn.   

o De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen de 45 en 65 procent te zijn. 
o Na het leggen van een vol verlijmde vloer mag er 48 uur niet gestookt of gekoeld worden in de ruimte. 
o Bij sprake van vloerverwarming dient deze tenminste twee dagen voor aanvang van de 

werkzaamheden uitgeschakeld te zijn (bij extreme kou mag de vloerverwarming op lage tempratuur 
draaien om de minimaal benodigde tempratuur van 15 graden te waarborgen) en het benodigde 
opstartprotocol moet uitgevoerd zijn. Twee dagen na installatie van de vloer mag het leidingwater 
maximaal met 5 graden per dag worden opgestookt tot een maximum van 40 graden bij gestorte 
vloerverwarming en 35 graden bij gefreesde vloerverwarming. De thermostaat mag per twee dagen 
met 1 graad verhoogd worden. Voor meer informatie over uw vloerverwarming vraag dit na bij uw  
installateur of de Woonzaken naar de voorschriften. 

o Na installatie van de houten vloer mag deze drie weken lang niet vochtig gemaakt worden. Na drie 
weken kunt u starten met het onderhoudsprotocol. 

 
Indien wij extra werkzaamheden dienen te verrichten die niet goed voorbereid zijn, zijn wij genoodzaakt een 
uurtarief van € 60,- incl. BTW te hanteren per legger voor de extra werkzaamheden exclusief materiaal. 
 
Voor meer informatie aangaande onze verwachtingen richting u, verwijzen wij u naar de garantie- en 
leveringsvoorwaarden. 
 
Om zo lang mogelijk te genieten van uw aangekochte product(en) hebben wij op de volgende pagina een 
onderhoudsadvies bijgevoegd. Als u geïnteresseerd  bent in een onderhoudscontract neem dan contact op met 
de Woonzaken.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Woonzaken 

 

http://www.dewoonzaken.nl/
https://www.dewoonzaken.nl/assets/docs/userfiles/GarantieLeveringsvoorwaardendeWoonzaken2019.pdf
https://www.dewoonzaken.nl/assets/docs/userfiles/GarantieLeveringsvoorwaardendeWoonzaken2019.pdf
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Onderhoudsadvies Houten Vloeren 
 
Onderhoud van houten vloeren behandeld met (hardwax) olie: U dient uw vloer dagelijks schoon te maken. 

Het schoonmaken van uw vloer zorgt ervoor dat het vuil wat op de vloer ligt niet kan gaan krassen. Om krassen 

in uw vloer te voorkomen raden wij u aan uw vloer te stofzuigen of met een stofdoek af te nemen. Losliggend 

vuil, stof en voornamelijk zand onder voorwerpen die bewegen werken nu eenmaal als schuurpapier en 

daarom is het van belang dit van uw vloer te verwijderen voordat het gaat schuren. Bij sprake van vlekvorming 

is het verstandig uw vloer te dweilen. Dit kunt u doen met het daarvoor bedoelde dweilmiddel* die u bij de 

vloer geleverd krijgt. Als u dit middel niet wilt gebruiken, gebruik dan GEEN onderhoudsmiddelen waar parafine 

in zit of een hoge zuurgraad bevatten. Parafine laat namelijk een glimmende laag achter op uw vloer en 

onderhoudsmiddelen met een te hoge zuurgraad tasten de beschermlaag aan. Gebruik in dit geval een 

schoonmaakmiddel op natuurlijke basis.  

Afhankelijk van hoe er op de vloer geleefd wordt, moet de vloer onderhouden worden. Ons advies is om dit 

één keer per jaar te doen. U dient de vloer eerst stof vrij te maken en daarna moet de vloer gedweild worden 

met een hiervoor bedoeld dweilmiddel*. Nadat u de vloer heeft gedweild kunt u de vloer behandelen met een 

onderhoudsolie* van hetzelfde merk als de olie. De onderhoudsolie kunt u met de hand aanbrengen met 

pluisvrije doeken of machinaal met een boenmachine*. Nadat u de vloer heeft behandeld met de 

onderhoudsolie heeft de vloer weer een nieuwe beschermlaag tegen vuil en vocht. 

Er bestaan verschillende soorten onderhoudsproducten en wij raden u aan om uw vloer te onderhouden met 

een dweilmiddel en onderhoudsolie van hetzelfde merk als de basisolie. Het dweilmiddel krijgt u standaard bij 

de vloer geleverd. De onderhoudsolie* kunt bij ons aanschaffen.  

Er zijn ook onderhoudsmiddelen om ongelukjes mee te bestrijden. Wij hebben de drie onderhoudsmiddelen 

voor de meest voorkomende ongelukken voor u uitgewerkt:  

- Tannin remover*: voor behandeling van zwarte/looizuur vlekken (kringen of vlekken van (planten) 

water of andere reacties door zuur). 

- Limespot remover*: voor behandeling van kalkhoudende of witte vlekken of kringen (kringen of 

vlekken door urine, meststoffen of roestvlekken). 

- Grease remover*: voor behandeling van vet vlekken (vlekken door (olijf)olie, boenwas of 

schoenstrepen). 

Onderhoud van houten vloeren behandeld met een lak: 
Ook een gelakte vloer moet wekelijks gereinigd worden. De vloer zou circa één keer per week gedweild moeten 
worden met een bijbehorend schoonmaakmiddel. Het is verstandig om ongeveer drie á vier keer per jaar de 
vloer te dweilen met een speciale polish*.  Wij adviseren u minimaal één keer per jaar de vloer te dweilen met 
opvolgend: het schoonmaakmiddel*, een strip reiniger* en vervolgens  een polish* laag aanbrengen om zo de 
vloer weer volledig beschermend te maken. 
Mocht u een houten vloer hebben die voorzien is van de speciale SKYLT lak* dan dient u de vloer enkel nog te 
onderhouden met de SKYLT onderhoudsspray*. Vloeren die behandeld zijn met SKYLT lak hebben geen jaarlijks 
onderhoud nodig.  
 

 

 

 

 

 

http://www.dewoonzaken.nl/
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BELANGRIJK 

 Zorg voor de juiste omstandigheid voor uw houten vloer door de luchtvochtigheid nooit onder de 45% 

en nooit boven de 65% te laten komen. U kunt de luchtvochtigheid meten met een hygrometer*. 

Mocht de luchtvochtigheid toch beneden de 45% komen dan kunt u met een luchtbevochtiger* de 

waardes weer optimaal krijgen. Indien de luchtvochtigheid boven de 65% komt dient u goed te 

luchten door alle ramen tegen elkaar open te zetten. Blijkt dit niet voldoende te zijn kunt u altijd een 

luchtontvochtiger* in de ruimte plaatsen. 

 Doe de verwarming nooit helemaal uit. Het is voor dit soort vloeren niet bevorderlijk om onder de 15 

graden te laten komen. Door kou zullen materialen krimpen en ons advies is om de thermostaat niet 

lager te zetten dan 18 graden. 

 Zorg voor raambekleding* die de zon kunnen weren. Net als kou is warmte voor een vloer ook niet 

goed. Een houtenvloer  vloer mag niet warmer worden dan 28 graden om uitzetten te voorkomen. 

Daarnaast kan zonlicht voor verkleuring van het materiaal zorgen. 

 Als uw vloer op vloer vloerverwarming is geïnstalleerd mag de tempartuur van het vloeroppervlakte 

niet boven de 28 graden uitkomen. Bij vloerverwarming met verwarmingsbuizen mag het leidingwater 

niet heter zijn dan 40 graden Celsius bij gestorte vloerverarming en 35 graden Celsius bij gefreesde 

vloerverwarming. Raadpleeg voor elektrische vloerverwarming uw installateur. 

 Voer altijd het opstart protocol uit van uw vloerverwarming (vraag het opstartprotocol op bij de 

Woonzaken als u die niet heeft). 

 Wanneer alle ruimtes voorzien zijn van vloerverwarming die per ruimte op temperatuur ingesteld kan 

worden, dienen zwevend geïnstalleerde vloeren gedilateerd te worden. Als u dit niet aangeeft aan ons 

voor de installatie en de vloer wordt volledig doorgelegd kan dit problemen veroorzaken omdat er te 

grote temperatuurverschillen ontstaan. 

 U kunt geen karpetten op houten vloeren leggen die een dichte rug hebben in combinatie met 

vloerverwarming. Deze karpetten werken verstikkend. Enkel karpetten met een ademende rug  zijn 

geschikt voor houten vloeren met vloerverwarming. 

Tips: 

o Maak gebruik van deurmatten* om zand en vuil zoveel mogelijk buiten te houden, indien de matten 

op de vloer komen te liggen zorg er dan voor dat u matten met een weekvrije rug aanschaft.; 

o Voorzie stoelen en meubels van vilt* om krassen tegen te gaan; 

o Leg een kleed of karpet op delen die extreem belast worden, let er echter wel op dat de onderkant 

van uw kleed weekmakervrij dient te zijn, wat betekent dat er geen gelachtige substanties aan mogen 

zitten. Kleden met een natuurlijke rug genieten de voorkeur; 

o Stoelen of meubels op wielen dienen geschikt te zijn voor harde vloeren, indien dit niet het geval is 

kunt u hier speciale wielen voor aanschaffen of een bureau mat*; 

o Laat vuil, nattigheid of vochthoudende producten (zoals rubber, hout en leer) nooit lang op de vloer 

liggen, dit kan vlekken veroorzaken; 

o Dweil uw vloer nooit te vochtig en gebruik altijd een uitgewrongen dweil of mop; 

o Draai niet te vaak de droger achter elkaar, daardoor ontstaat een te hoge luchtvochtigheid en 

hierdoor is het mogelijk dat uw vloer teveel uitzet. 

 

*De producten waar een * achter staat zijn verkrijgbaar bij de Woonzaken en bij aanschaf van uw vloer 

krijgt u hier 20% korting op.  Neem voor meer informatie contact met ons op of kom langs in de showroom* 

 

http://www.dewoonzaken.nl/

