
Huis in Eigen Hand 
Vloerafwerking  

 
 
Vloerbedekking, linoleum, parket, laminaat: er is verrassend veel mogelijk voor de 
afwerking van uw vloer. Een voorwaarde van vloerafwerking is dat het netjes 
wordt aangebracht. Om geluidsoverlast te voorkomen moet bij het aanbrengen 
van harde vloerbedekking een geluidsisolerende onderlaag (10-12 DBA) worden 
toegepast. Onder harde vloerbedekking wordt verstaan: parket, laminaat, 
linoleum en dergelijke. Als onderlaag kunt u isolerende platen gebruiken, die 
goed moeten aansluiten op de wanden. De harde vloerbedekking legt u los op de 
isolerende onderlaag en minimaal één centimeter los van de wanden. Wij geven u 
graag aanwijzingen en tips bij het leggen van een nieuwe vloer in uw huis. 
 

Parket 
Er bestaan twee soorten parket: zwevend of gelijmd op de ondergrond. Tot de eerste 
categorie behoort het populaire lamelparket, met een toplaag van hout, kurk of kunststof 
(laminaat). De lamellen zijn rondom voorzien van messing en groef. De tweede soort 
bestaat uit massief houten mozaïekparket en kurkvloertegels. Beide soorten zijn alleen 
geschikt voor droge vertrekken. In huurwoningen van De Goede Woning wordt alleen 
zwevend parket toegestaan, met andere woorden het parket wordt los gelegd. 
 
Benodigd materiaal 

 duimstok of rolmaat 
 waterpas 
 winkelhaak 
 spons/doek 
 decoupeerzaag 
 rondegatenzaag 
 (rubberen) hamer 
 isolerende ondervloer  
 aanslagklosjes 

 
Voorbereiding 
Maak de ondergrond vlak, droog en schoon (los materiaal en stof verwijderen). U 
verwijdert de plinten die u bij de afwerking weer terugplaatst. Een houten vloer mag niet 
veren. Als de ondergrond veel oneffenheden bevat kunt u eerst spaanplaten 
aanbrengen. U schroeft deze vast in halfsteensverband of diagonaal, 1 cm uit de wand 
en met een onderlinge afstand van 5 mm. Houd hierbij rekening met eventuele leidingen 
in de vloer. Verdeel bij echt houten parket de parketdelen uit de diverse pakken. 
Mogelijke houtkleur- en structuurverschillen worden dan goed gemengd en wordt het 
eindresultaat het mooist. De parketvloer kan krimpen of uitzetten. Daarom is het 
noodzakelijk om 8-10 mm ruimte vrij te houden langs de wanden, pilaren, deurposten 
en c.v. buizen. Leg hiervoor klosjes tussen de wand en de parket delen. 
U bedekt de droge betonnen vloer met isolerend ondervloerfolie. De folie zet u tegen de 
zijwand op plinthoogte vast. Dit voorkomt dat eventueel muurvocht het parket kan 
aantasten. De aluminium zijde wordt bij voorkeur naar boven gericht gelegd. Daarna 
plakt u de naden af met vochtbestendig aluminiumtape. U berekent het aantal banen 
dat moet worden gelegd. De eerste en de laatste baan moeten ongeveer even breed 
zijn. Wij adviseren u om het parket minimaal 48 uur van te voren in huis te halen 
voordat u het verwerkt. 



Leg het parket, in de verpakking, in de te leggen ruimte. Het materiaal kan zich dan 
aanpassen aan de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad van uw woning.   
 
Zwevend parket leggen  
U werkt het gemakkelijkst wanneer u de lamellen in de lengterichting legt, bovendien 
lijkt uw kamer dan ruimer. Tussen de lamellen en de muren of deurposten plaatst u 
overal 1 cm dikke stelblokjes. Dit omdat een parketvloer zowel kan krimpen als 
uitzetten. Later verwijdert u de blokjes weer. Vervolgens mengt u de lamellen van de 
verschillende pakken voor een mooie kleurstructuur.  
 
U begint in de hoek met de meeste lichtval. Daar legt u de eerste baan uit met de groef 
naar de muur en zaagt het laatste deel op maat. Hetzelfde doet u ook met de tweede 
baan. Lijm de delen nog niet vast. De lamelstroken moeten in halfsteensverband 
worden gelegd. Begin daarom de tweede baan met een reststuk van de eerste baan dat 
minimaal 30 cm lang moet zijn. Leg de tweede rij lamelstroken over de lange- en de 
korte groefzijde en schuif deze in de veer van de eerste rij lamelstroken. Met deze twee 
proefbanen, die over de gehele lengte naadloos en dus recht op elkaar moeten 
aansluiten, controleert u ook of de wand recht is. Een gespannen touwtje kan hierbij als 
hulpmiddel dienen. Wanneer de wand niet recht is, moet de afwijking van de wand 
worden overgebracht op het parket. De parketdelen slaat u vast met hamer en 
aanslagklosjes. U verlijmt de parketdelen onderling aan de kopse (smalle) kant. 
Bevestig de metalen clip aan de onderkant van de lamel. Gebruik bij montage van de 
lamellen minimaal 4 clips aan de lange zijde en 1 clip aan de korte zijde. U plaatst de 
aansluitende lamel (ook voorzien van stalen clips) in een schuine hoek (ca 25°) op de 
van metalen clips voorziene lamel. Zorg ervoor dat messing en groef ineensluiten en 
druk het paneel vlak op de ondervloer. Om de korte lamelzijde zijdelings aan te sluiten 
bevestigt u eerst de lange lamelzijde en schuift u vervolgens de lamellen zijdelings en 
vlak aaneen. Hiervoor gebruikt u een trekijzer of aanslagblok. Baan voor baan maakt u 
vervolgens de vloer af. Houten lamellen zaagt u met de decoupeerzaag, de parketkant 
boven. Voor kunststof gebruikt u een ijzerzaagje in de decoupeerzaag. Bij 
verwarmingsbuizen zaagt u eerst ronde gaten af. U schuift de lamel aan en lijmt het 
losse stuk vast vanaf de muurkant. Wanneer het parket is gelegd, verwijdert u de 
afstandsklosjes. Ten slotte brengt u de plinten weer aan. 
 
Onderhoud 
Het parket stofzuigt u met een zachte zuigmondborstel en/of een licht vochtige doek 
met houtparketcleaner (geen zeephoudende middelen gebruiken). 
 
Tip 
 Vervang bij reparaties altijd een hele strook of tegel.  
 
Tapijt 
Tapijt is de meest behaaglijke vloerbedekking die er bestaat, het voelt lekker warm aan 
de voeten en het loopt zacht. Ook met tapijt zijn er tegenwoordig heel veel 
mogelijkheden zoals: figuren, borderrand afwerkingen en complete vloerontwerpen die 
kunnen worden gemaakt met tapijt. 
 
Tapijt kan op nagenoeg iedere ondervloer worden aangebracht. Wel is het verstandig 
om een slechte ondervloer te egaliseren en om een ondertapijt toe te passen, omdat dit 
de levensduur van het tapijt verlengt en zo ook het plezier dat u zult ondervinden van 
het tapijt. Tapijt wordt ook vaak gecombineerd met een siergrindvloer omdat ze allebei 
dezelfde warme en decoratieve uitstraling hebben en natuurlijk vanwege de dikte. 
 



Beoordeling verbeteringen bij vertrek uit de woning 
Voor een groot aantal veranderingen in de woning geldt, dat deze bij vertrek uit de woning gehandhaafd kunnen 
blijven. Voorwaarde is wel dat deze technisch op een goede wijze zijn aangebracht en ook op het moment van 
de verhuizing nog in goede staat verkeren. Onze opzichter zal dit beoordelen. Vloerafwerkingen zoals parket, 
laminaat en houten vloerdelen mogen niet blijven zitten bij vertrek, tenzij de nieuwe huurder dit wil overnemen. 
Meer informatie hierover leest u in onze klusfolder ‘Huis in Eigen Hand, zelf aangebrachte voorzieningen en het 
klusoverzicht’.  
 
Advies & ondersteuning 
Als u van plan bent zelf veranderingen in huis aan te brengen, kunt u via het Klusoverzicht nagaan of de 
voorgenomen verandering door ons wordt toegestaan. Mocht u twijfelen neem dan contact op met onze 
opzichter. Wij helpen u graag als u veranderingen in uw woning wilt aanbrengen. Wij hebben de beschikking 
over informatie die het doorvoeren van veranderingen in uw woning kunnen vergemakkelijken. Tevens kunnen 
wij u uitgebreid adviseren over materiaalkeuze en aanpak. Maar ook met vragen over gemeentelijke 
vergunningen kunt u bij ons terecht. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen,  
telefoon 055 – 369 69 71. 
 

De Goede Woning 
Bezoekadres  : Sleutelbloemstraat 26 
Openingstijden    : op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
Telefoon  : 055 - 369 69 69 
Fax   : 055 - 369 69 09 
Postadres   : Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
E-mail   : info@degoedewoning.nl       
Internet   : www.degoedewoning.nl 
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