
Algemene voorwaarden Traprenovatie 

- Wanneer wij u trap komen renoveren gaan wij ervan uit dat de trap geheel kaal is. Daarna 

bedoelen wij dat de trap geheel vrij is van lijmresten, vloerbedekking, nietjes, spijkers etc. 

Ook dient de trap vooraf geschuurd te zijn. Is dit niet het geval dan zal op nacalculatie deze 

extra kosten in rekening worden gebracht. 

- Wanneer u gekozen heeft voor een traprenovatie met PVC wordt enkel het stootbord, de 

traptrede en de trapneus bekleed. De onderkant en de zijkanten worden niet bekleed met 

pvc, omdat dit niet mogelijk is in verband met de afwerking van de trap. 

- U kunt er voor kiezen de onderkant van de traptrede en de zijkanten van de trap vooraf te 

schilderen voor een optimaal resultaat. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor evt. schade aan 

uw schilderwerken tijdens installatie.  

- Wanneer u gekozen heeft voor een open trap dan bekleden wij de bovenkant van de 

traptrede en de trapneus. De onderkant van de traptrede en de achterkant van de traptrede 

zullen wij niet bekleden. Ook hiervoor geldt dat u deze vooraf kunt schilderen voor een 

optimaal resultaat. Echter zijn wij hiervoor ook niet aansprakelijk voor evt. schade aan uw 

schilderwerken.  

- Wanneer u voor verlichting op uw trap heeft gekozen dient er een elektriciteit punt onder u 

trap aanwezig te zijn en zullen wij vanuit onder uw trap bij elke trede moeten kunnen voor 

bevestiging van de verlichting.  

- Heeft u gekozen voor een traprenovatie plak pvc met profielen? Dan vragen wij u vooraf 

foto’s van uw trap te versturen naar de legger en naar onze info@laminaatpark mail. In het 

specifiek de voorkant van uw traptrede, genaamd de trapneus. Dit omdat het niet altijd 

mogelijk is om op elke trap plak pvc met profielen te plaatsen. De trapneus moet namelijk 

recht naar beneden staat zodat het profiel past. Waneer deze trapneus naar binnen staat of 

een ronde afwerking dan is plak pvc met profielen helaas niet mogelijk bij u trap.   

 


