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Voorwoord 

De sanitaire techniek (letterlijk gezondheidstechniek) heeft de afgelopen decennia zowel in 
kwalitatieve als kwantitatieve zin een enorme vlucht genomen. Binnen dit vakgebied staan de 
aanvoer, het gebruik en de afvoer van water centraal. Er wordt daarmee steeds vaker een beroep 

gedaan op de deskundigheid en het vakmanschap van de sanitair installateur. En dat gaat veel 
verder dan het beheersen van handvaardigheden. 

De vakman of vakvrouw bevindt zich midden in het spanningsveld tussen comfort, gezondheid, 
veiligheid en milieu (waaronder energie- en waterbesparing). Dat is zeker geen eenvoudige 

opgave. 

Met Kleintje Water wordt een handig en compact hulpmiddel geboden aan de installateur of 
monteur die zich bezighoudt met het adviseren en installeren van sanitair in bestaande 
woningbouw. Wij hopen dat de kennis hier bij elkaar gebracht hem of haar kan ondersteunen in het 
afleveren van een kwaliteitsproduct. Voor de rest is het een kwestie van gezond verstand. 

Het Kleintje Water is een initiatief van Agentschap NL, Uneto-VNI en ISSO. 

1 Inleiding 



1.1 Doel van het zakboekje 
Kleintje Water is een handleiding voor de installateur en (hoofd)monteur die badruimte-, keuken-, 

en toiletinrichtingen in bestaande woningen installeert. Daarbij gaat het om het gehele traject 

vanaf het adviseren van de klant tot en met het opleveren en het onderhoud van de installatie. 

Het zakboekje geeft op een bondige en praktische wijze richtlijnen over: 

• (Warm)watervoorziening en energiebesparing;  

• Voorkomen van geluidshinder, waterslag, en lange wachttijden;  

• Leidingdimensionering, tapdrempel en materiaalkeuze;  

• Vervanging of uitbereiding van de warmtapwatervoorziening;  

• Legionellapreventie (voorkomen van ongewenste opwarming);  

• Elektriciteit en veiligheid (met name in de badruimte);  

• Overige voorzieningen in relatie met de sanitaire installatie;  

• Onderhoud en gebruik van de leidingwaterinstallatie.  

1.2 Waar gaat het over? 

Kleintje Water gaat over het aanpassen en uitbreiden van leidingwaterinstallaties in woningen, 

bijvoorbeeld als gevolg van het aanbrengen van een nieuwe of extra badruimte, een andere 

keukeninrichting en/of een andere warmtapwaterbereider. Het is zelden zo dat bij een verbouwing 

of renovatie alleen de leidingwaterinstallatie moet worden aangepast. Daarom wordt ook zijdelings 

aandacht besteed aan andere disciplines, zoals: bouwkunde, riolering, verwarming en ventilatie. 

Met name elektrotechnische aspecten, zoals voeding, veiligheid, potentiaalvereffening en aarding 

komen uitgebreid aan de orde. 

Voor leidingwaterinstallaties in nieuwbouw- en renovatiewoningen wordt verwezen naar ISSO-

publicaties 30, 30.5 en ISSO/SBR-publicatie 811, voor grotere collectieve installaties naar ISSO-

publicatie 55. 

1.3 Hoe is het zakboekje opgezet 
Er wordt vanuit gegaan dat de locatie van de sanitaire toestellen en de keukenapparatuur die op de 

leidingwaterinstallatie worden aangesloten bekend is bij de klant en dat de installateur en monteur 

op de hoogte zijn van normen (o.a. NEN 1006) en algemeen geldende installatie- en 

montagevoorschriften betreffende leidingwaterinstallaties in woningen. 

Het zakboekje volgt de meest gebruikelijke werkvolgorde vanaf het eerste contact met de klant tot 

en met de oplevering en vervolgens het onderhoud. 

In een project, werk of klus worden verschillende stappen (fasen) doorlopen: 

• Inventarisatie van eisen en wensen van de klant;  

• Advies over het installatieconcept en de warmwatervoorziening;  

• Uitwerking ten behoeve van de offerte;  

• Werkvoorbereiding en uitvoering;  

• Onderhoud.  

In de bijlagen zijn tabellen, grafieken, een voorbeeld en een toelichting op de elektrotechnische 

voorschriften opgenomen. 

1.4 Wijzigingen in de versie 2012 

Met de aanpassingen aan de nieuwe wetgeving en normen is dit zakboekje weer helemaal up to 

date. 

De wijzigingen betreffen voornamelijk aanpassingen aan de nieuwe wetgeving, normen en 

richtlijnen, zoals: Bouwbesluit-2012, Drinkwaterbesluit-2011, NEN 1006/A3-2011, NEN 3215-2011, 

NEN 1010-2011, Waterwerkbladen en een aantal nieuwe ISSO-publicaties. 

2 Eisen en wensen van de klant 

http://linkmanager.isso.nl/Connect/aoyymx
http://linkmanager.isso.nl/Connect/aoyymx
http://linkmanager.isso.nl/Connect/omybqm
http://linkmanager.isso.nl/Connect/azhzoh
http://linkmanager.isso.nl/Connect/jwtsmc
http://linkmanager.isso.nl/Connect/jwtsmc


2.1 Het eerste klantcontact 
Bij het eerste contact met een klant is het aan te bevelen om uw bedrijf en uzelf goed te 

presenteren. Beschikt u over een showroom, dan kunt u uw klant hier uitnodigen. Tijdens het 

eerste gesprek moet de klant niet alleen de indruk krijgen dat u technisch goed op de hoogte bent, 

maar ook dat uw bedrijf goed georganiseerd is en goede service en nazorg verleent. Daarnaast 

kunt u aangeven dat u veel ervaring heeft met sanitaire projecten in woningen, waarbij het 

voldoen aan de individuele wensen van de klant voorop staat. U kunt dit ondersteunen met een 

goed verzorgde brochure. Als u in bezit bent van een certificaat KOMO-Instal en/of het merk 

Sanitair Goldlabel (nieuwbouw) of als u Sanitairspecialist bent dan dient u dit te accentueren. 

Voorts is het van belang dat u de klant in de verschillende stadia van het gesprek de juiste vragen 

stelt. 

2.2 Verkenning van de klant 
Door te luisteren en te observeren, kunt u er achter komen met wat voor een soort klant u te 

maken heeft. Is het iemand die al precies weet wat hij wil of wil hij/zij zich voornamelijk laten 

leiden door uw adviezen? Is het iemand die luxe verlangt en belangstelling heeft voor design? Wil 

de klant investeren in energiebesparing en andere milieuvriendelijke maatregelen? 

Vervolgens vraagt u gegevens over het type en aantal gebruikers van de sanitaire en/of 

keukenvoorzieningen. 

Het aantal en type gebruikers in de woning (gezinssamenstelling) zijn van invloed op het ontwerp 

van de leidingwaterinstallatie. Het aantal gebruikers is van invloed op het aantal sanitaire 

toestellen. 

Het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld gelijktijdigheid) kan van invloed zijn op het ontwerp van de 

installatie, zoals de tapcapaciteit, het vermogen van het warmtapwatertoestel en de middellijnen 

van de leidingen. 

Het type gebruiker komt tot uiting in de eisen die gesteld worden ten aanzien van het gebruik en 

de extra veiligheid van de installatie (bijvoorbeeld temperatuurbegrenzers op de kranen voor 

kinderen en ouderen). Gebruikers kunnen globaal in drie categorieën worden ingedeeld (A, B en 

C). 

Tabel 2.1 Checklist categorieën gebruikers 

Categorie Aantal 

bewoners 

Gebruik Veiligheid aan het tappunt 

A ≤ 2 Intensief gebruik op enkele 

specifieke tijdstippen per 

dag. 

Voorbeeld: tweeverdieners 

zonder kinderen. 

Geen bijzondere eisen ten aanzien van 

veiligheid. 

B ≤ 2 Matig gebruik verspreid over 

de hele dag. Geen groot 

piekgebruik. 

Voorbeeld: gepensioneerd 

echtpaar, alleenstaande 

oudere. 

Rekening houden met veiligheid, ten 

aanzien van verbranding van 

bijvoorbeeld ouderen. 

C > 2 Intensief gebruik op meer 

spitsperioden per dag. 

Voorbeeld: gezin met jonge 

kinderen. 

Rekening houden met veiligheid, ten 

aanzien van verbranding van 

bijvoorbeeld kinderen, gehandicapten. 

 

EnergiePrestatieAdvies (EPA) 

Voordat u overgaat tot het inventariseren van de eisen en wensen vraagt u of de klant in het bezit 

is van een 'EnergiePrestatieAdvies' . Is er geen EPA-advies dan kunt u vragen of deze alsnog 



gewenst is. Een EPA-advies moet worden opgesteld door een BRL 9500-gecertificeerd bedrijf. 

Alles over EPA in woningen treft u aan in ISSO-publicaties 82.1 en 82.2. 

2.3 Inventarisatie van eisen en wensen van de klant 

2.3.1 Inrichting badruimte 
Via de checklist in tabel 2.2 kunnen de bestaande situatie en de wensen ten aanzien van de 

inrichting van de badruimte worden geïnventariseerd. In de eerste kolom is het toestel vermeld. In 

de tweede kolom specificeert u het type en de grootte. In de derde kolom geeft u aan of de 

voorziening aanwezig is (A), vervangen moet worden (V) of moet worden toegevoegd aan de 

bestaande inrichting (T). In de laatste kolom kunt u een opmerking toevoegen. Bijvoorbeeld alleen 

mengkraan vervangen, of met waterbesparende douchekop. 

Overige voorzieningen 

Naast sanitaire voorzieningen worden veelal gelijktijdig andere voorzieningen vernieuwd of 

uitgebreid. Het is goed om ook hier zoveel mogelijk informatie over in te winnen. 

Tabel 2.2 Checklist sanitair in badruimte 

Toestel Grootte/type/kleur A/V/T Opmerking 

Badcombinatie 
   

Douchecombinatie 
   

Wastafelcombinatie 
   

Wastafelcombinatie 2e 
   

Closetcombinatie 
   

Urinoircombinatie 
   

Bidetcombinatie 
   

Centraal thermostaat 
   

Wm-kraan 
   

Plattegrond aanwezig met gewenste indeling badruimte? O Ja 

O Nee 

 

Ergonomische voorzieningen 

Ergonomische voorzieningen en aangepast sanitair kunnen aan de orde zijn bij ouderen, zeer 

gezette personen en mindervaliden. Voor een overzicht wordt verwezen naar het 'Handboek 

Woonkeur' (www.woonkeur.nl), het handboek 'Ruimte voor Sanitair' (www.sev.nl). Ook treft u veel 

informatie aan op de website infotheek Sanitairtechniek en het Sanitair Montagehandboek (zie 

www.isso.nl).  

Het aanpassen van (montage)hoogten aan de lengte en/of leeftijd van de bewoners is een 

eenvoudige maatregel. 

Elektrische aansluitingen 

Elektrische voorzieningen kunnen nodig zijn voor verlichting, scheercontactdoos, elektrische vloer- 

of spiegelverwarming, whirlpool, stoomcabine, elektronische kraan en eventueel een 

wasmachine/wasdroger. Houd rekening met de plaats van de aansluitingen de (extra) groep 

waarop ze worden aangesloten, aarding, potentiaalvereffening, de loop van de bekabeling en de 

veiligheid (zie par. 3.12). 

Ventilatie 

Extra ventilatievoorzieningen zijn nodig, als de bestaande voorzieningen onvoldoende zijn. Door 

een goede ventilatie worden vocht- en stankproblemen voorkomen. Kiest de klant bijvoorbeeld 

voor een whirlpool, of een douchepaneel met grote capaciteit, dan ontstaan eerder problemen met 



condens. Deze zijn te voorkomen door een combinatie van goede afscherming (bouwkundig of met 

panelen), verwarming en ventilatie. 

Natuurlijke ventilatie is onbehaaglijk en moeilijk te beheersen. Mechanische ventilatie, centraal of 

plaatselijk, verdient de voorkeur. De afzuigcapaciteit van de bestaande mechanische ventilatie 

moet worden gecontroleerd, evenals de luchttoevoer. De lucht kan beter betrokken worden vanuit 

de woning dan direct van buiten. 

Aandachtspunten zijn: 

• Het ventilatiesysteem;  

• De ventilatiecapaciteit;  

• De plaats afzuig- en toevoervoorzieningen;  

• De besturing.  

De ventilatiecapaciteit kan worden vergroot door: 

• Het verstellen of het aanbrengen van een extra of groter afzuigventiel in combinatie met 

vergroting van de capaciteit van de centrale afzuigventilator. Dit vereist het nalopen en 
opnieuw inregelen van het totale ventilatiesysteem;  

• Tijdelijke verhoging van de centrale ventilatiecapaciteit;  

• Een extra plaatselijke afzuigvoorziening eventueel met tijdschakeling.  

Voor uitgebreide informatie over uitvoering van ventilatiesystemen wordt verwezen naar ISSO-

publicaties 61 en 62. 

Verwarming 

Bij renovatie van de badruimte zal de klant vaak ook de verwarming willen betrekken. U kunt 

voorstellen doen voor een vloerverwarming en/of een handdoek-/decorradiator (CV, elektrisch of 

combinatie). Er zijn combinaties op de markt van een radiator en vloerverwarmingset. Ook een 

convector achter een badpaneel is een mogelijke oplossing. Het te installeren vermogen wordt 

bepaald met ISSO-publicatie 51 of ISSO-kleintje vloerverwarming. 

De regeling van de verwarming is een belangrijk aandachtspunt. 

Vanwege de wisselende warmtebelasting is een individuele regeling met een thermostatische 

radiatorafsluiter aan te bevelen. 

Bij het toepassen van een te grote nachtverlaging kunnen problemen met condensvorming in de 

badruimte ontstaan. 

 
Afb. 2.1 Badruimte met decorradiator 

Riolering 



Niets is zo frustrerend als een prachtig ingerichte badruimte, waarbij de afvoer niet goed 

functioneert. De bestaande riolering kan ontoereikend zijn voor de nieuwe sanitaire toestellen. U 

moet de riolering zodanig uitvoeren dat u voldoet aan NEN 3215 en NTR-3216. 

Dat geldt met name voor: 

• De middellijnen;  

• De beluchting;  

• Het samenvoegen van liggende leidingen (hoek 45°);  

• De minimumafstand tussen richtingsverandering en het aansluitpunt op een liggende 
closetafvoerleiding (afbeelding 2.2);  

• De onderlinge afstand tussen aansluitingen op liggende leidingen (> 5d);  

• De minimumlengte van de liggende aansluitleiding vanaf een closet tot de liggende 
verzamelleiding (afbeelding 2.3);  

• De aansluitvolgorde (afbeelding 2.3).  

De aansluitvolgorde heeft te maken met vervuiling van leidingen waarop de wastafel is 

aangesloten. Het verdient aanbeveling om de aansluitleiding tot de verzamelingleiding zo kort 

mogelijk te houden en bovenstrooms een veel gebruikt toestel aan te sluiten zoals de douche of de 

wasmachine (afbeelding 2.3). 

Dit kan betekenen dat niet alleen de leidingloop maar ook de indeling van de badruimte daarop 

moet worden aangepast. 

Richtlijnen over riolering in voorzetwanden treft u aan in bijlage E van NTR 3216. 

 
Afb. 2.2 Minimumafstand tussen richtingsverandering en aansluitpunt op een liggende 

closetafvoerleiding 



 
Afb. 2.3 Aansluitvolgorde en minimumafstand 

Bouwkundige voorzieningen 

Bij renovatie van de badruimte vinden ook bouwkundige aanpassingen plaats. Probeer zodanige 

oplossingen te kiezen dat de installatie later eenvoudig te bereiken is voor onderhoud en 

aanpassingen. 

U kunt denken aan: 

• Holle plinten;  

• Voorzetwand (holle wanden);  

• Verlaagd plafond;  

• Toegangsluikje in het tegelwerk.  

Tabel 2.3 Checklist overige voorzieningen in badruimte 

Voorziening Omschrijving 

Ergonomische voorzieningen Bad 
 

Douche 
 

Closet 
 

Wastafel 
 

Overige 
 

Verlichting 
 

Elektrische installatie Wandcontactdozen 
 

Wasmachine/wasdroger 
 



Overige 
 

Extra groep(en) in meterkast 
 

Aarding 
 

Potentiaalvereffening 
 

Ventilatie Afvoer 
 

Toevoer 
 

(Decor)radiator 
 

Vloerverwarming, CV 
 

Vloerverwarming, elektrisch 
 

Riolering Vloerput 
 

Leidingwerk 
 

Bouwkundig1) Wand 
 

Voorzetwand 
 

Vloer (verhoogd) 
 

Plafond (verlaagd) 
 

Tegelwerk 
 

1) Zie SBR-publicatie 'Doucherenovatie'. 

 

Ruimtebeslag 

Er moet voldoende ruimte zijn voor het sanitair zelf, maar ook rondom sanitair. De benodigde 

ruimte wordt 'activiteitenruimte' genoemd. Deze is opgebouwd uit de 'toestelruimte' en de 

'gebruiksruimte'. In tabel 2.4 staan enkele richtwaarden. 

Tabel 2.4 Richtwaarden ruimte voor sanitaire toestellen 

Toestel Toestelruimte 

[mm] 

Gebruiksruimte1) 

[mm] 

Activiteitenruimte 

[mm] 

Voor Naast 

Closet2) 400 x 650 600 200 800 x 1.250 

Urinoir 400 x 400 400 200 800 x 800 

Handwasbak 425 x 300 400 100 600 x 700 

Wastafel, enkel 600 x 450 600 200 1.000 x 1.050 

Wastafel, dubbel 1.400 x 450 600 200 2.000 x 1.050 

Bidet 400 x 700 600 200 800 x 1.300 

Douche 900 x 900 600 0 1.500 x 900 

Bad 1.800 x 800 600 0 1.800 x 1.400 

1) Overlap gebruiksruimten mogelijk mits géén gelijktijdig gebruik. 

2) Closet bij voorkeur nabij leidingkoker met standleiding.  

 



 
Afb. 2.4 Toestel-, gebruiks- en activiteitenruimte bij sanitair (bovenaanzicht) 

In tabel 2.5 zijn de minimumafmetingen van badruimten volgens Bouwbesluit 2012 en het Sanitair 

Goldlabel gegeven. 

Tabel 2.5 Minimumafmetingen badruimte 

Badruimte Bouwbesluit 2012 Volgens Goldlabel 

Zonder closet 1,6 m², b ≥ 0,8 m A = 4,5 m² / 3,0 m²1) 

Met closet 2,2 m², b ≥ 0,9 m A = 4,5 m² / 3,0 m²1) 

Rolstoelgebruik zonder closet 1,6 x 1,8 m A = 4,5 m² 

Rolstoelgebruik met closet 2,2 x 2,2 m A = 4,5 m² 

1) 2e badruimte of kinderbadruimte. 

 

Hoogte bovenkant vloer tot onderzijde plafond volgens Bouwbesluit 2012: > 2,3 m. 

Voor ruimtebeslag en indeling van een badruimte voor rolstoelgebruiker zie het Handboek voor 

Toegankelijkheid. 

2.3.2 Inrichting keuken 

Via onderstaande checklist (tabel 2.6) inventariseert u de bestaande situatie en de wensen ten 

aanzien van de inrichting van de keuken. 

Tabel 2.6 Checklist sanitair in de keuken 

Toestel Grootte/type A/V/T Opmerking 

Spoelbak Enkel 
   

Dubbel 
   

Mengkraan 
   

Vwm-kraan 
   

Boiler1) 
   

Keukengeiser1) 
   



Kokendwatertoestel1) 
   

Plattegrond aanwezig met gewenste indeling keuken? O Ja 

O Nee 

1) De warmwatervoorziening komt in paragraaf 2.5 aan de orde. 

 

Overige voorzieningen 

In de keuken worden meestal ook overige voorzieningen gelijktijdig vernieuwd of uitgebreid. 

Elektrische aansluitingen 

Er kunnen elektrische voorzieningen nodig zijn voor verlichting, boiler, fornuis, afzuigkap, 

vaatwasmachine, magnetron, oven, wasmachine, wasdroger, etcetera. Houd rekening met de 

plaats van de aansluitingen, de groep waarop ze zijn aangesloten, de loop van de bekabeling en de 

veiligheid. 

Ventilatie 

Er kunnen ook ventilatievoorzieningen nodig zijn. Het kan zijn dat door de uitvoering van het 

keukenmeubel het afvoerpunt moet worden verplaatst. Bij plaatsen van een afzuigkap moet ook 

gedacht worden aan voldoende luchttoevoer. Permanente mechanische ventilatie mag niet worden 

uitgeschakeld. 

Verwarming 

Voor verwarming in de keuken kan worden gedacht aan een decorradiator, (ventilator) convector al 

dan niet weggewerkt in de plint van het keukenmeubel. Houd er hierbij rekening mee dat het 

leidingwater niet opgewarmd kan worden door de warmteafgifte van het verwarmingselement. 

Voorzieningen voor gastoestellen 

Als er open gastoestellen (geiser, combiketel) aanwezig zijn in de keuken dan dienen deze te 

worden vervangen door een gesloten toestel. De verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer 

verdienen speciale aandacht. 

Voor richtlijnen over luchttoevoer en rookgasafvoer wordt verwezen naar het ISSO-kleintje Gas. 

Tabel 2.7 Checklist overige voorzieningen in (bij)keuken 

Voorziening Omschrijving 

Verlichting 
 

Elektrische voeding wel of niet op aparte groep voor: vaatwasmachine, boiler, 

kooktoestel, afzuigkap, magnetron, oven, wasmachine, wasdroger, etcetera) 

 

Ventilatie Afvoer 
 

Driestandenschakelaar 
 

Afzuigkap (met/zonder motor) 
 

Luchttoevoer 
 

Verwarming 
 

Riolering Leidingwerk 
 

Bouwkundig Wand 
 

Vloer 
 

Plafond (verlaagd) 
 

Tegelwerk 
 

Gastoevoer 
 

Rookgasafvoer 
 



 

Ruimtebeslag 

Ook bij een verbouwing is het zaak om voldoende ruimte te reserveren voor het aanrecht en 

andere apparatuur. 

Volgens Bouwbesluit 2012 zijn de minimumafmetingen van het aanrecht 1.500 x 600 mm en van 

het kooktoestel 600 x 600 mm. 

De aanbevolen minimumafmeting van een aanrecht is 1.800 x 600 mm met een gebruiksruimte 

ervoor van 700 mm. 

2.3.3 Inrichting overige ruimten, inclusief het toilet 
Via onderstaande checklist inventariseert u de bestaande situatie en de wensen ten aanzien van de 

inrichting van de overige ruimten waar sanitaire toestellen worden geplaatst of gewijzigd. 

Voorbeelden van dergelijke ruimten zijn: toilet, bijkeuken, garage, zolder, technische ruimte en 

soms ook de slaapkamer. In de eerste kolom is het toestel vermeld, in de tweede kolom de ruimte. 

Overige voorzieningen 

Evenals in de badruimte en keuken worden vaak ook overige voorzieningen gelijktijdig vernieuwd 

of uitgebreid. Het kan nodig zijn dat de rookgasafvoer- en ventilatievoorzieningen van de 

opstelplaats van het warmtapwatertoestel moeten worden gewijzigd. 

Extra elektrische voorzieningen kunnen nodig zijn voor verlichting, warmtapwatertoestel, 

wasmachine, droger, mechanische ventilatie, etcetera. Houd rekening met de plaats van de 

aansluitingen, de groep waarop ze zijn aangesloten, de loop van de bekabeling en de veiligheid. 

Tabel 2.8 Checklist sanitair in overige ruimten 

Toestel Ruimte Grootte/type/kleur A/V/T Opmerking 

Closet 
    

Urinoir 
    

Douche 
    

Handwasbak 
    

Wastafel 
    

Wastafel 2e 
    

Bidet 
    

CV-vulkraan 
    

Vwm-kraan  
    

Wm-kraan 
    

Gevelkraan 
    

Ww-toestel 
    

Plattegrond aanwezig met gewenste indeling van ruimte(n)? O Ja 

O Nee 

 

Tabel 2.9 Checklist overige voorzieningen in overige ruimten 

Voorziening Omschrijving 

Verlichting 
 

Elektrische voeding (wasmachine, wasdroger, warmtapwatertoestel) 
 

Ventilatie Afvoer 
 



Toevoer 
 

Verwarming 
 

Riolering Vloerput 
 

Leidingwerk 
 

Bouwkundig Wand 
 

Vloer 
 

Plafond 
 

Tegelwerk 
 

Gastoevoer 
 

Rookgasafvoer 
 

 

Ruimtebeslag 

De minimumafmetingen van een afzonderlijke toiletruimte volgens Bouwbesluit 2012 zijn 0,90 x 

1,20 m en voor een rolstoeltoegankelijke toiletruimte 1,65 x 2,2 m. 

De afmetingen van de opstelplaats van een warmtapwatertoestel moeten zijn afgestemd op het 

toestel. 

2.3.4 Prestaties van de installatie 

De prestaties van de installatie moeten meetbaar zijn. Dat wil onder meer zeggen dat de toestellen 

de vereiste volumestroom en temperatuur leveren bij de minimumleveringsdruk van het 

drinkwaterbedrijf. Daarbij moet tevens worden voldaan aan eisen ten aanzien van comfort, 

wachttijd, geluidshinder, veiligheid, bedieningsgemak, energiebesparing, waterbesparing en 

esthetica. 

Comfort 

Daarbij moet rekening worden gehouden met het door de klant gewenste gelijktijdig gebruik van 

meerdere tappunten. 

Wil de klant zonder comfortverlies meer warmwatertappunten gelijktijdig gebruiken dan moet u 

een bijpassende gelijktijdigheidsklasse kiezen. 

Tabel 2.10 Gelijktijdigheidsklasse volgens ISSO-publicatie 30 

Gelijktijdigheidsklasse Tappunten 

gelijktijdig 

Volumestroom en vermogen gebaseerd 

op 

I 1 Grootste van K of D of B 

IIa 2 Grootste van (K+D) of alleen B 

IIb 2 Grootste van (K+D) of (K+B) of (B+D) 

III 3 K + D + B 

K = keukenmengkraan, D = douchemengraan, B = badmengkraan. 

 

Bij het toepassen van een hoge comfortklasse en/of het toepassen van douchepanelen of een bad 

dat extra snel gevuld moet worden, wordt een veel grotere capaciteit verlangd dan gebruikelijk. In 

dat geval is extra aandacht nodig voor de dimensionering van de waterleidingen en de selectie van 

het warmtapwatertoestel (zie hoofdstuk 3). 

Wachttijd warm water 

Volgens de Waterwerkbladen gelden de eisen in tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Toelaatbare wachttijden 



Soort wachttijd Tijdsduur 

[s] 

Toestelwachttijd 15 

Leidingwachttijd 20 

Totale wachttijd 35 

Deze waarden gelden niet voor een bad en hot fill (vaat)wasmachine. 

 

De klant moet worden gevraagd of hij kortere wachttijden wenst. Hiermee kan bij de keuze van het 

installatieconcept rekening worden gehouden (zie par. 2.5.2). 

Geluid 

Het geluidsniveau in een verblijfsruimte van een aangrenzende woning is volgens Bouwbesluit 

2012 maximaal 30 dB(A). 

Geluidshinder kan worden verminderd door te kiezen voor: 

• Een ontwerpstroomsnelheid < 2 m/s (zie opmerking);  

• Een leidingsysteem zonder sterke vernauwingen (zie opmerking);  

• Akoestische ontkoppeling sanitair/bouwkundige constructie;  

• Montage tegen zware wandconstructie;  

• Gebruik van mantelbuis;  

• Gebruik van beugels met rubber inlage;  

• Gebruik van geluidsarme appendages: groep I: < 30 dB(A), groep II: < 20 dB(A);  

• Tegengaan van waterslag door langzaam sluitende kranen, lage snelheden in 
uittapleidingen, flexibele aansluitleidingen in lusvorm;  

• Ontdreuning van bad en douche;  

• Bevestigen sanitair aan/op rubberplaat met speciale pluggen.  

Opmerking: Uit onderzoek is gebleken dat bij stroomsnelheden tot 2 m/s er geen problemen met 

stromingsgeluid ontstaan, behalve in leidingsystemen met sterk vernauwende fittingen, waardoor 

de snelheid lokaal sterk kan toenoemen. 

 

Bedieningsgemak 

Het bedieningsgemak wordt vergroot door te kiezen voor: 

• Eenhendelmengkranen;  

• Thermostatische mengkranen;  

• Verstelmogelijkheden douches;  

• Elektronische bediening.  

Veiligheid tegen verbranding 

Extra veiligheid tegen verbranding kan aan de orde zijn bij ouderen, kleine kinderen en 

mindervaliden. 

De temperatuur van het mengwater dient daartoe begrensd te zijn op < 40 °C. 

Begrenzing kan worden uitgevoerd als: 

• Een drukafhankelijke temperatuurbegrenzing bij een eenhendel-mengkraan;  

• Een mechanische temperatuurblokkering bij een thermostatische mengkraan;  

• Een temperatuurblokkering die alleen met gereedschap kan worden gedeblokkeerd 
(Bijvoorbeeld ten behoeve van periodiek thermische desinfectie).  

Waterbesparing 

Waterbesparing Dit kan worden bereikt door te kiezen voor: 



• Een klein closetspoelvolume (6 l);  

• Spoelonderbreking of spoelkeuze bij closet;  

• Een waterbesparende douchekop (zie tabel 2.13);  

• Een bad met kleine inhoud (evt. lichaamsvorm);  

• Verkorting van de wachttijd;  

• Waterbesparende kranen;  

• Gebruik van hemelwater voor tuinbesproeiing en evt. closetspoeling en wasmachine.  

Tabel 2.12 Jaargebruik voor closetspoeling en besparing in % 

Spoeling Gebruik per persoon Besparing 

per jaar [m³] per dag [l] Toilet [%] Totaal [%] 

9 liter 16,4 45 0 0 

6 liter 11,0 30 33 11 

9 liter met onderbreking 11,2 31 32 11 

6 liter met onderbreking 7,4 20 55 19 

4 liter-spoeling is niet geschikt i.v.m. problemen functioneren riolering conform NEN 3215. 

 

Energiebesparing 

Beperking van energiegebruik voor de warmtapwatervoorziening kan worden bereikt door te kiezen 

voor: 

• Een waterbesparende douchekop (zie tabel 2.13);  

• Waterbesparende mengkranen;  

• Eenhendelmengkraan met koudwaterstand in het midden;  

• Thermostatische mengkraan;  

• Verkorting van de wachttijd;  

• Gebruik van een buismateriaal met lage DHE,-factor;  

• Isolatie van het bad;  

• Een warmtapwatertoestel met een hoog gebruiksrendement (Gaskeurlabel);  

• Een warmtepompboiler;  

• Een zonneboiler;  

• Warmteterugwinning uit douchewater;  

• Isolatie met een dikte van minimaal 35 mm van een eventuele circulatieleiding.  

Zie ook 55 tips (warm)waterbesparing (). 

Tabel 2.13 Jaargebruik douchen per persoon en besparing in % 

Klasse qv,gem 

[l/min] 

Gebruik per persoon Besparing 

per jaar [m³] per jaar [MJ] Douche [%] Totaal [%] 

Z1) 3,3 8,4 1.038 45 17 

A 6,9 11,8 1.458 23 9 

S 10 15,3 1.890 0 0 

B 13,3 19,6 2.422 ÷28 ÷11 

C 16 24,1 2.978 ÷57 ÷22 

D 20 28,7 3.546 ÷87 ÷31 

1) Bij toepassen van klasse Z rekening houden met de tapdrempel. 



 

Esthetica 

Esthetica is subjectief en moeilijk meetbaar. Het is echter een zeer belangrijk criterium voor de 

klant. Leveranciers van sanitair spelen hier op hun eigen wijze op in. U dient de klant via 

overzichtelijke documentatie, monsters of een showroom zo volledig mogelijk te informeren over 

wat verkrijgbaar is. 

U kunt verder rekening houden met esthetica door te kiezen voor: 

• Wegwerken van leidingen;  

• Voorzetwanden;  

• Verlaagd plafond.  

2.4 Opnemen bestaande situatie 

Na het inventariseren van de eisen en wensen van de klant moet de bestaande situatie 

systematisch worden opgenomen en ingemeten. 

De volgende zaken dient u na te gaan: 

• Beschikbaarheid bouwkundige en installatietekeningen;  

• Inrichting bestaande sanitaire ruimte/keuken/technische ruimte (plattegrond en 
aanzichten);  

• Plaats en afmetingen sanitaire toestellen;  

• Plaats van de tappunten;  

• Riolering;  

• Warmtapwatervoorziening;  

• Leidingwaterinstallatie:  
o Leidingloop;  
o Middellijnen.  

• Verwarmingsinstallatie;  

• Ventilatie-installatie;  

• Rookgasafvoer;  

• Elektrische aansluitingen, voeding, aarding, potentiaalveref-fening;  

• Aanwezigheid loden leidingen;  

• Aanwezigheid asbest.  

Van ventilatie- en elektrotechnische voorzieningen zijn check-lists toegevoegd (zie tabel 2.14 en 

2.15). 

Tabel 2.14 Checklist bestaande ventilatievoorzieningen  

Item Toelichting 

Algemeen Systeem (natuurlijk, mechanisch, gebalanceerd) 
 

Leeftijd van de installatie 
 

Staat van onderhoud 
 

Badruimte Uitvoering, plaats en inregeling afzuigrooster 
 

Uitvoering en plaats luchttoevoer 
 

Keuken Uitvoering en plaats en inregeling afzuigrooster 
 

Uitvoering en plaats luchttoevoer 
 

Uitvoering afzuigkap 
 

Uitvoering centrale besturing 
 

Toiletruimten Uitvoering en plaats en inregeling afzuigrooster 
 



Uitvoering en plaats luchttoevoer 
 

Opstelruimte ventilator Staat van onderhoud ventilator 
 

Overige Vervuiling systeem 
 

 

Tabel 2.15 Checklist bestaande elektrotechnische voorzieningen 

Item Toelichtin

g 

Algemeen Jaar aanleg of grondige revisie huidige installatie 
 

Aantal eindgroepen 
 

Afzonderlijke eindgroepen voor: 

wasmachine/wasdroger/vaatwasmachine/warmtapwatertoestel/fornui

s 

 

Aansluitpunten per eindgroep 
 

Aardlekschakelaar 30 mA 
 

Eindgroepen beveiligd met aardlekschakelaar 
 

Aarding via metalen dienstleiding? 
 

Met toestemming van wl-bedrijf? 
 

Nog steeds geschikt? 
 

Waterleiding in de woning (deels) gebruikt als beschermingsleiding? 
 

Bad-

/doucheruimt

e 

Aanvullende potentiaalvereffening aanwezig in badruimte? 
 

Plaats aansluitpunten en zone (zie par. 3.10) 
 

Keuken Plaats aansluitpunten 
 

Opstelruimte Plaats aansluitpunten 
 

Overige 

ruimten 

Wandcontactdozen wel/niet voorzien van beschermingscontact 

(randaarde)1) 

 

1) Bij uitbreiding ervoor zorgen dat in één ruimte alle contactdozen zijn voorzien van een 

beschermingscontact. Alle contactdozen voor algemeen gebruik van 20 Ampere en kleiner moeten 

achter een aardlekschakelaar van 30 mA worden opgenomen. 

 

2.5 Advies installatieconcept (warmtapwater) 

2.5.1 Controle beschikbare druk 
Ten eerste moet u controleren of er voldoende druk is. Dit kan met behulp van afbeelding 2.5. 

De benodigde gegevens zijn: 

• Leveringsdruk na de meter (navraag bij drinkwaterbedrijf, anders 200 kPa);  

• Drukverlies door warmtapwatertoestel en appendages (leverancier, richtwaarden in tabel 
2.16).  

Tabel 2.16 Richtwaarden drukverlies over warmtapwatertoestellen 



Warmtapwatertoestel  Drukverlies 

Toestel [kPa] Inlaatcombinatie [kPa] 

Combiketel 20-1001) 5-10 

Gasgeiser 15-60 n.v.t. 

Boiler 0-15 5-10 

1) Maximum volgens Gaskeurcriteria CW-label. 

 

 
Afb. 2.5 Grafiek om te kunnen bepalen of er voldoende druk beschikbaar is  

Afbeelding 2.5. geldt voor een gebruiksdruk voor het tappunt van 100 kPa en een maximaal 

drukverlies van 2,5 kPa/m. 

Voorbeeld 

Geschatte leidinglengte tot het ongunstigste tappunt A, B, C = 13 m (zie afbeelding 2.6), 

leveringsdruk = 250 kPa, hoogte tappunt t.o.v. watermeter = 6,3 m. 

Uit afbeelding 2.5 volgt dat het beschikbaar drukverlies voor het warmtapwatertoestel en de 

appendages 55 kPa is. Bij het toepassen van een combiketel moet u het drukverlies over het 

toegepaste type nagaan bij de fabrikant (20-100 kPa). 

 
Afb. 2.6 Leidinglengte naar en hoogte van het tappunt 

2.5.2 Keuze installatieconcept 
Als u vastgesteld heeft dat er voldoende druk beschikbaar is, kan het installatieconcept vastgelegd 

worden door een keuze te maken op de volgende onderdelen: 

1. Kan volstaan worden met uittapleidingen vanaf het centrale warmtapwaterbereider?  



2. Zo nee, wordt gekozen voor een extra decentraal toestel (meestal een elektrische 

keukenboiler) of een circulatieleiding?  
3. Welk leidingmateriaal wordt gekozen?  
4. Welk type warmtapwaterbereider wordt gekozen?  
5. Wordt er gebruik gemaakt van een zonneboiler?  
6. Wordt er gebruik gemaakt van een warmtepompboiler?  
7. Wordt er gebruik gemaakt van hemelwater?  

Op basis van de antwoorden op vraag 1 en 2 kan een installatieconcept voor warm water 

vastgesteld worden uit afbeelding 2.7. 

 
Afb. 2.7 Drie installatieconcepten 

2.5.3 Controle wachttijd en geluidseis 

Om te kunnen beoordelen of een installatieconcept zonder een decentraal warmtapwatertoestel, 

haalbaar is, moet eerst globaal gekeken worden of de toelaatbare wachttijd niet wordt 

overschreden. 

Voor het tappunt voor het bad of voor een hot fill vaatwasser worden geen eisen gesteld aan de 

wachttijd. De wachttijd is mede afhankelijk van de maximumstroomsnelheid. Soms moet voor een 

lagere ontwerpstroomsnelheid dan 2 m/s worden gekozen om het drukverlies te bepreken. 

Als de maximumstroomsnelheid vaststaat, kan bekeken worden of het haalbaar is om met een 

enkelvoudige uittapleiding vanaf het warmtapwatertoestel binnen de maximumleidingwachttijd van 

20 sec. te blijven. De controle van de wachttijd staat beschreven in bijlage A. 

Kortere wachttijden worden bereikt door te kiezen voor: 

• Een voorraadtoestel (toestelwachttijd = 0 sec.);  

• Een gunstige plaats van het warmtapwatertoestel;  

• Een extra (decentraal) warmtapwatertoestel (evt. hot fill);  

• Aanpassing van de leidingloop;  

• Verkleining van de middellijn van de ww-leiding (let op hogere snelheid en kans op 
waterslag);  

• Een materiaal met een lagere DHw,70-factor;  

• Een circulatieleiding.  

2.5.4 Decentraal warmtapwatertoestel of circulatieleiding 

Als uittapleidingen vanaf een centraal warmwatertoestel niet voldoen in verband met de wachttijd, 

dan kunt u kiezen voor een extra decentraal toestel of een circulatieleiding. 

De keuze wordt beïnvloed door de volgende aspecten: 

• Voldoende opstelruimte voor het decentrale toestel;  

• Materiaal- en installatiekosten;  

• Gebruikskosten.  

Een belangrijk element bij de gebruikskosten is het energiegebruik. Daarbij spelen de volgende 

zaken een rol: 



• Uittapleidingen hebben warmteverlies ten gevolge van wachttijd;  

• Een circulatieleiding (ook een geïsoleerde) geeft warmte af aan de omgeving en de pomp 
vraagt continu vermogen;  

• Een decentraal toestel wordt meestal verwarmd met elektriciteit (duur en een laag primair 
rendement) en geeft continu warmte af (stilstandverlies).  

In tabel 2.17 worden de drie installatieconcepten vergeleken. 

Tabel 2.17 Indicatie energieverlies per jaar bij de verschillende concepten uitgaande van het 

keukentappunt 

Installatieconcept Energie Primair energiegebruik in 

aardgasequivalent 

Uittapleidingen 6 m³ aardgas per m 

leiding 

6 m³/m leiding 

Circulatieleiding 9 m³ aardgas per m 

leiding 

0,5 kWh elektriciteit 

9,15 m³/m leiding 

Boiler 10 l 175 kWh elektriciteit 50 m³ 

 

2.5.5 Typen warmtapwatertoestellen 

De keuze voor het warmtapwatertoestel is afhankelijk van: 

• Het reeds beschikbare toestel;  

• De beschikbare energievorm (aardgas of elektriciteit);  

• De beschikbaarheid van rookgasgasafvoer;  

• De beschikbaarheid van ontlastwaterafvoer en condens-waterafvoer in het geval van een 
HR-toestel;  

• De beschikbaarheid van afvoer ventilatielucht;  

• De beschikbare opstel/installatie ruimte;  

• Het gewenste comfort;  

• Het verwachte piekverbruik, continuverbruik en gewenste hersteltijd.  

Ten aanzien van het warmtapwatertoestel worden twee (waterzijdige) principes onderscheiden: 

Voorraadtoestel 

• Begrensde voorraad;  

• Watertemperatuur onafhankelijk van volumestroom;  

• Gering drukverlies;  

• Geen tapdrempel;  

• Goed te gebruiken bij gelijktijdig gebruikmaken van meerdere tappunten.  

Doorstroomtoestel 

• Begrensde volumestroom;  

• Watertemperatuur afhankelijk van volumestroom (tenzij een modulerend toestel wordt 
gebruikt);  

• Drukverlies neemt kwadratisch toe met de volumestroom; tenzij het toestel uitgerust is 
met een drukonafhankelijke doorstroombegrenzer;  

• Tapdrempel aanwezig (behalve bij toestel met tappot);  

• Temperatuurvariaties bij gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten.  

Tabel 2.18 Kenmerken van huishoudelijke toestellen 

Toestel Vermogen Voorraad Gelijktijdigheid Toestelwachttijd Tapdrempel 



[kW] [l] [s] [l/min] 

Keukengeiser 10 - Nee < 10 - 

Badgeiser 16-20 - Ja/Nee < 10 2-3 

Gasboiler 5-45 80-200 Ja - - 

Elektr. boiler 1-3 10-200 Ja - - 

Combitoestel 16-45 - Ja/Nee 5-30 - 

Combitoestel met 

tappot 

16-45 1-5 Ja - 0-3 

Combitoestel met 

separate tapboiler 

tot 45 30-60 Ja - - 

CV-ketel met 

separate boiler 

tot 45 60-200 Ja - - 

Stadsverwarming 10-30 - Ja 5-30 2-3 

Warmtepompboiler tot 2 60-200 Ja 0 - 

 

2.5.6 Comfort van de warmwatervoorziening 

Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van het warmtapwatertoestel is het door de gebruikers 

gewenste comfort. Comfort komt tot uitdrukking in het gelijktijdig kunnen gebruiken van 

tappunten. ISSO heeft hiervoor vier gelijktijdigheidsklassen (I, IIa, IIb en III) beschreven (zie 

tabel 2.10). Gasgestookte toestellen worden veelal getoetst aan de hand van de ´Gaskeurcriteria'. 

Voor warmwatercomfort wordt de 'CW-klasse' gebruikt (zie tabel 2.19). 

Tabel 2.19 Comfort warm water herleid uit Gaskeurcriteria 

CW-

klasse 

Tappunt Functionele eis Doorstroomtoestel Voorraadtoestel 

Minimum vermogen 

[kW] 

Netto minimum 

voorraad (65 °C)1) [l] 

CW1 K ≥ 2,5 l/min, 60 °C 9 25 

CW2 K of D ≥ 3,6 l/min, 60 °C 13 36 

CW3 K of D of 

B 

≥ 6 l/min, 60 °C 

Vbad = 100 l 

vultijd < 12 min. 

21 60 

CW4 K of D of 

B 

≥ 7,5 l/min, 60 °C 

Vbad = 120 l 

vultijd < 11 min. 

26 75 

CW5 K of D of 

B 

≥ 7,5 l/min, 60 °C 

Vbad = 150 l 

vultijd < 10 min. 

31 90 

CW6a B Vbad = 200 l 

vultijd < 10 min. 

42 120 

CW6b K en D ≥ 7,5 l/min, 60 °C 

gelijk met douche 

7,5 l/min, 60 °C  

52 150 



CW6c K en B ≥ 7,5 l/min, 60 °C 

gelijk met vullen bad 

Vbad = 150 l 

vultijd < 10 min. 

58 150 

1) Hierbij is gerekend met 10% transmissie- en uittapverliezen. 

 

Het Gaskeur-CW-label kent tevens de volgende functionele eisen: 

• Toestel functioneert volgens de eisen bij een waterdruk tussen 50 en 800 kPa;  

• Temperatuurvariatie, uitgaande van 60 °C ten behoeve douche, niet meer dan 3,3 °C (ook 
bij gelijktijdig gebruik van tappunten (CW6));  

• Drukverlies over het warmtapwatertoestel < 100 kPa;  

• Toestelwachttijd CW-HR-label < 15 s;  

• Gebruiksrendement (zie opmerking) warmtapwatertoestellen > 45%;  

• Gebruiksrendement (zie opmerking) combitoestellen, HR- label > 55%.  

Opmerking: Het gebruiksrendement is het rendement bij een aangenomen afnamepatroon. 

Verliezen ten gevolge van de toestelwachttijd zijn hierin verrekend. 

 

Onderstaande Gaskeurlabels zijn voorbeelden voor toestellen van toepassingsklasse 3. 

 
Afb. 2.8 Gaskeur 

Het label kan, naast een andere cijferaanduiding (1 t/m 6) voor de toepassingsklasse, tevens 

gecombineerd zijn met andere specifieke labels, zoals: 

• HR = HR Verwarming;  

• SV = Schonere Verbranding;  

• NZ = Naverwarming Zonneboiler.  

De CW-toepassingsklassen in de Gaskeurcriteria en de gelijktijdigheidsklassen van ISSO (zie tabel 

2.10) zijn niet zonder meer aan elkaar te koppelen. Als men uitgaat van de minimaal benodigde 

volumestromen ten behoeve van de betreffende functies kan een vergelijking gemaakt worden 

tussen beide klassenaanduidingen (zie tabel 2.20). 

In de praktijk zijn de volumestromen vaak groter. 

Tabel 2.20 Indeling gelijktijdigheidsklassen en minimaal daarvoor benodigde toepassingsklasse 

Gaskeur CW  

Gelijktijdigheidsklasse Functies 

minimaal 

Volumestroom 60 °C 

[l/min] 

Toepassingsklasse 

Afzonderlijk Totaal 

I K 5 5 CW1,2,3 

IIa K + D 5 + 2,5 7,5 CW4,5 

IIb K + B 5 + 5 10 CW6 

III K + D + B 5 + 2,5 + 5 12,5 CW6 

 



2.5.7 Tapdrempel 
De tapdrempel is de volumestroom waarbij de brander van een warmtapwaterdoorstroomtoestel 

inschakelt. De door de brander geproduceerde warmte kan dan nog door het water worden 

opgenomen. Bij gebruik van waterbesparende kranen en douchekoppen moet u controleren of de 

tapdrempel wordt gehaald. Dit kan met behulp van afbeelding 2.9. 

 
Afb. 2.9 Controle van de tapdrempel (gebruik voor andere temperatuurcombinaties de 

correctiefactoren in tabel 2.21)  

Gebruik van de grafiek: 

1. Bepaal de mengwatervolumestroom van het tappunt bij een gebruiksdruk van 100 kPa. 
(meestal wastafel of spaardouche);  

2. Kies de koudwatertemperatuur. Hanteer voor de slechtste situatie 20 °C (koud water heeft 
bij het openen van de kraan de omgevingstemperatuur);  

3. Ga vanuit de x-as omhoog naar de lijn die hoort bij de betreffende drinkwatertemperatuur 
en vindt de daarbij horende warmtapwatervolumestroom op de y-as.  

Tabel 2.21 Correctiefactoren voor de resultaten uit afbeelding 2.8 bij andere temperaturen 

Mengwatertemperatuur 

[°C] 

Warmwatertemperatuur 

55 °C 60 °C 65 °C 

35 0,9 0,9 0,8 

40 1,1 1,0 0,9 

45 1,3 1,1 1,0 

50 1,4 1,3 1,2 

55 1,6 1,4 1,3 

 

Voorbeeld controle tapdrempel 

Tapdrempel warmtapwatertoestel = 2,5 l/min. 

Volumestoom mengwater van 40 °C = 7,5 l/min. 

Temperatuur warm water = 65 °C en koud water = 20 °C. 

In de grafiek in afbeelding 2.8 is af te lezen: 3,75 l/min. 

Uit tabel 2.21 volgt dat de correctiefactor = 0,9. 

De volumestroom warmtapwater is dus: 0,9 x 3,75 = 3,4 l/min. 

Dit is groter dan de tapdrempel en voldoet dus. 

Voor een nauwkeuriger bepaling van de tapdrempel kunt u gebruik maken van de UNETO-VNI 

informatiebladen 'huishoudelijk watergebruik, (warm)waterbesparing' en het rekenprogramma in 

de toolshop van . 



2.5.8 De zonneboiler 

Met een zonneboiler kan circa de helft van de voor warmtapwaterbereiding benodigde energie 

betrokken worden uit een duurzame bron. 

Om een zonneboiler succesvol toe te passen moet de collector voldoende instraling opvangen. 

In zijn algemeenheid is dit het geval als de collector: 

• Vrijwel niet beschaduwd is door obstakels;  

• De oriëntatie tussen zuidwest en zuidoost ligt;  

• De hellingshoek tussen de 30 en 60° ligt.  

Ook is van belang dat: 

• Er voldoende opstelruimte is voor het voorraadvat en de (combi)ketel (zie afbeelding 
2.10);  

• De zonneboiler en naverwarmer dicht bij elkaar staan;  

• De naverwarmer een Gaskeur CW-NZ-label heeft (NZ staat voor 'Naverwarmer 

Zonneboiler');  

• De zonneboiler beschikt over het zonnekeurlabel;  

• De zonneboilerinstallatie legionellaveilig is. Dit is in het algemeen alleen te realiseren door 
het boilervat via een automatische regeling wekelijks thermisch te desinfecteren op een 
temperatuur > 60 °C.  

 
Afb. 2.10 Benodigde opstelruimte voor combiketel en standaard zonneboilervat 

In Nederland worden (voor individuele huishoudens) de navolgende typen zonneboilers 

onderscheiden. 

Standaardzonneboiler 

Deze bestaat uit een collector en een los voorraadvat van 80 tot 120 l. Als naverwarmer wordt 

meestal een combiketel toegepast. 

Compacte zonneboiler 

Het voorraadvat van 70 tot 170 l is geïntegreerd in de collector. Als naverwarmer wordt meestal 

een combiketel toegepast. 

CV-zonneboiler 



Deze bestaat uit een collector plus voorraadvat (120 tot 240 l) waarin een tweede warmtewisselaar 

is opgenomen die gevoed wordt door de CV-ketel. De CV-ketel houdt het bovenste deel van het 

voorraadvat op een temperatuur van minimaal 60 °C. 

Zonneboilercombi 

Deze bestaat een collector plus voorraadvat waarin de CV- brander geïntegreerd is. De warmte in 

het voorraadvat wordt voor zowel warmtapwater als voor de centrale verwarming gebruikt. 

De hierboven genoemde typen zonneboilers kunnen functioneren volgens de volgende 

werkingsprincipes, met daarbij enkele aandachtspunten. 

Terugloopsysteem 

• Afschot collectorleidingen > 50 mm/m;  

• Voldoende ruimte voor onderhoud van het systeem;  

• Vrije loopruimte > 1 m en vrije stahoogte > 1,8 m aan voorzijde toestel;  

• Opvoerhoogte bij voorkeur < 4 m.  

Volledig gevuld collectorcircuit 

• Afschot collectorleidingen niet noodzakelijk maar wel aan te raden in verband met 
eventueel onderhoud.  

Thermosifonsysteem 

• Boilervat altijd boven collector bevinden (> 0,3 m);  

• Voldoende ruimte voor onderhoud van het systeem.  

Compact systeem 

• Dakconstructie moet sterk genoeg zijn.  

Deze principes zijn weergegeven in de afbeeldingen 2.11 t/m 2.14. In tabel 2.22 is aangegeven 

welke werkingsprincipes toegepast kunnen worden bij elk type zonneboiler. 

 
Afb. 2.11 Terugloopsysteem 



 
Afb. 2.12 Thermosifonsysteem 

 
Afb. 2.13 Volledig gevuld collectorcircuit 



 
Afb. 2.14 De compacte zonneboiler 

Tabel 2.22 Toepasbare werkingsprincipes per type zonneboiler 

Type Werkingsprincipe 

Terugloopsysteem  Volledig gevuld 

circuit 

Thermosifon 

systeem 

Compact 

systeem  

Standaard 

zonneboiler 

X X X 
 

Compacte 

zonneboiler 

   
X 

CV-zonneboiler X X 
  

Zonneboilercombi X X 
  

 

Met tabel 2.23 kunt u eenvoudig bepalen welke type zonneboiler geschikt is. 

Tabel 2.23 Selectietabel type zonneboiler 

Aantal 

personen 

Zonneboiler 

6 of meer 

personen 

Inhoud vat: 160-240 l 

collectoroppervlak: 4-5 m² 

1 of 2 personen Inhoud vat: circa 60 l 

collectoroppervlak: circa 1,5 m² 

plus combiketel 

3 tot 5 personen Bij combineren met 

ruimteverwarming 

Zonneboilercombi:  

• Inhoud vat: circa 240 l;  

• Collectoroppervlak: > 4 m².  

Bij standaard comfort (CW3 of 

CW4)  

Standaard zonneboiler of compacte 

zonneboiler:  

• Inhoud vat: circa 100 l;  



• Collectoroppervlak: > 3 m²;  

• Plus combiketel.  

Bij hoger comfort CV-zonneboiler:  

• Inhoud vat: circa 140-240 l;  

• Vat inclusief naverwarming;  

• Collectoroppervlak: > 3 m²;  

• Plus CV-ketel.  

 

Het meest gangbaar in Nederland is de standaardzonneboiler volgens het werkingsprincipe van het 

leegloopsysteem. 

Voor meer informatie over de toepassing van zonneboilersystemen wordt verwezen naar het ISSO-

handboek Zonne-Energie, Bouwkundige en Installatietechnische richtlijnen voor zonne-

energiesystemen. 

2.5.9 De warmtepompboiler 

De warmtepompboiler gebruikt de toegevoerde energie (elektriciteit) niet direct om het tapwater te 

verwarmen. De toegevoerde energie wordt gebruikt om energie te ontrekken aan een externe 

bron. 

Bij een warmtepompboiler voor huishoudelijke toepassing wordt als externe bron meestal 

ventilatielucht gebruikt. Daarbij wordt warmte aan de afgevoerde ventilatielucht onttrokken. De 

ventilatielucht wordt van 20 °C afgekoeld tot circa 5 °C. De warmte die daarbij vrij komt, wordt 

benut voor het verwarmen van water. 

Een warmtepompboiler is vooral goed toe te passen als er geen gasaansluiting is, geen goede 

opstelplaats is voor een gastoestel of als de aanleg van het rookgasgasafvoerkanaal een probleem 

is. Voor een warmtepompboiler moet er een centraal ventilatiesysteem met mechanische afvoer 

aanwezig zijn dat continu werkt op een vereiste minimum volumestroom. 

Het combineren van een gebalanceerd ventilatiesysteem (inclusief warmteterugwinning) met een 

warmtepompboiler is niet mogelijk. 

Het opgenomen elektrische vermogen van de warmtepompboiler is relatief klein (tot circa 500 W). 

Het waterzijdig vermogen bedraagt tot circa 1,5 kW. Het elektriciteitsgebruik van de 

warmtepompboiler aanzienlijk lager dan van een elektrische boiler en ook ten opzichte van een 

gasgestookt toestel is het energiegebruik minder. De afmetingen van de warmtepompboiler zijn 

vergelijkbaar met een gewone elektrische boiler. De inhoud van de warmtepompboiler is 80 tot 300 

l.  

Om een hoog rendement te halen worden warmtepompboilers bedreven op een temperatuur van 

50 a 55 °C. Om de warmtepompboiler legionellaveilig te bedrijven moet deze via een automatische 

regeling wekelijks thermisch worden gedesinfecteerd op een temperatuur > 60 °C. 

Bij het afkoelen van de afgevoerde ventilatielucht komt condens vrij. De condensafvoer moet 

worden aangesloten op de riolering. 



 
Afb. 2.15 Principe van een warmtepompboiler 

2.6 Hemelwaterbenuttingssysteem 

Een van de manieren om duurzaam om te gaan met hemelwater van een woning is het opvangen 

en benutten ervan als huishoudwater. 

De realiseerbaarheid van een hemelwatersysteem is afhankelijk van de volgende factoren: 

• Is er voldoende (dak)oppervlak beschikbaar? (Een richt-waarde is 25 m² per persoon);  

• Is er een (koele) plaats voor een opslagtank?  

In tabel 2.24 zijn de mogelijke gebruiksfuncties van hemelwater voor woningen aangegeven met 

een indicatie van de behoefte per persoon per jaar. 

Tabel 2.24 Gebruiksfuncties en jaarbehoefte van huishoudwater 
 

Jaarbehoefte 

[l/persoon] 

Dagbehoefte 

[l/persoon/dag] 

Closetspoeling 8.000 21,8 

Wasmachine 6.000 16,6 

Autowassen en schoonmaken buitenshuis 1.000 2,7 

Tuinsproeien 60 (per m² tuin) 
 

 

Het gemiddelde aanbod in Nederland is circa 800 l/m² per jaar. 

Een belangrijk aandachtspunt is het volledig gescheiden houden van de drinkwater- en 

huishoudwaterinstallatie. 

Voor meer informatie over hemelwaterbenutting wordt verwezen naar ISSO-publicatie 70.1. 

3 Uitwerking (t.b.v. offerte) 

In dit hoofdstuk worden hulpmiddelen aangereikt, waarmee het maken van de technische 

beschrijving van de levering en bijbehorende de installatiewerkzaamheden wordt vergemakkelijkt. 

3.1 Benodigde gegevens 

Om de offerte uit te werken heeft u de volgende gegevens nodig: 



• Ingevulde checklists (zie hoofdstuk 2);  

• Tekeningen en/of maatschetsen;  

• Leveringsdruk drinkwaterbedrijf;  

• Het (voorlopig) gekozen installatieconcept;  

• Relevante leveranciersdocumentatie.  

3.2 Leidingtracé 

Met het leidingtracé wordt de lay-out van het leidingnetwerk vastgelegd. Het tracé van de 

warmwaterleidingen is in belangrijke mate bepalend voor enkele kritische comfortaspecten zoals de 

wachttijd en onderlinge beïnvloeding van tappunten. 

3.2.1 Leidingen combineren of splitsen 

Een meervoudige (gecombineerde) uittapleiding voedt meer tappunten en kent dus aftakkingen. 

Een enkelvoudige uittapleiding heeft tot het tappunt geen aftakkingen. In afbeelding 3.1 is het 

onderscheid tussen enkelvoudige uittapleidingen en meervoudige uittapleidingen weergegeven. 

 
Afb. 3.1 Meervoudige en enkelvoudige uittapleidingen 

Consequenties 

Bij warmwaterleidingen leidt het combineren van leidingen in veel gevallen tot langere wachttijden 

en een grotere onderlinge beïnvloeding van tappunten. Het is dan ook in veel gevallen zinvol om de 

leidingen zo dicht mogelijk bij het warmtapwatertoestel te splitsen. In bijlage A staat beschreven 

hoe u de leidingwachttijd kunt contoleren. 

Voor de koudwaterleidingen leidt het combineren van leidingen meestal niet tot ernstige 

verstoringen van het comfort, mits de leidingen een voldoende grote middellijn hebben. 

3.2.2 Praktische richtlijnen 

In de Waterwerkbladen worden enkele praktische richtlijnen gegeven die betrekking hebben op de 

leidinglay-out: 

• Een woninginstallatie met meer dan 10 tappunten dient over meer dan één groep te zijn 
verdeeld;  

• Een weinig gebruikt tappunt, bijvoorbeeld een gevelkraan wordt bij voorkeur zo aangelegd 
dat stroomafwaarts voorbij dit tappunt een regelmatig gebruikt tappunt voorkomt;  

• Het is niet toegestaan leidingen te leggen in zodanig verontreinigde grond dat daardoor de 

leidingen en/of verbindingen worden aangetast en/of de kwaliteit van het drinkwater 

nadelig wordt beïnvloed;  

• Ter voorbereiding van de aansluiting kan een afgedopt T-stuk in de leiding worden 
ingebouwd. Dode einden zijn niet toegestaan (moeten worden verwijderd);  

• Een leiding mag worden weggewerkt in het binnenblad van een buitenmuur mits de muur 
een Rc-waarde heeft van 2,5 m²K/W;  

• Leidingen mogen in de kruipruimte worden aangebracht mits reparatie en/of vervanging 
mogelijk is, de kruipruimte blijvend toegankelijk is, de vrije hoogte van de kruipruimte ten 
minste 0,7 m is en er geen kans op bevriezing van het water in de leiding bestaat;  



• Leidingen mogen worden aangelegd in niet toegankelijke ruimten mits deze zijn voorzien 

van een mantelbuis, zodanig dat vervanging mogelijk is en eventuele lekkage wordt 
gesignaleerd;  

• Leidingen mogen worden weggewerkt in de bouwkundige constructie, mits het materiaal de 
leidingen niet aantast. Warmtapwaterleidingen moeten zijn voorzien van een ommanteling. 
(Opmerking: Het wegwerken van leiding in de bouwkundige constructie verdient niet de 
voorkeur in verband met de inflexibiliteit ten aanzien van toekomstige aanpassingen);  

• Bevestigingsmiddelen mogen geen oorzaak zijn van aantasting van de 
drinkwaterinstallaties;  

• De installatie van warmwaterleidingen dient zodanig te worden uitgevoerd dat 
lengteveranderingen kunnen worden opgenomen;  

• Bij vloer- en muurdoorvoeringen moet gebruik worden gemaakt van mantelbuis of 
ommantelde buis.  

3.2.3 Tegengaan van bevriezing 

Het bevriezen van leidingen en tappunten kan worden voorkomen door: 

• Montage in vorstvrije ruimten;  

• Wegwerken leidingen in binnenwanden en in binnenblad van voldoende geïsoleerde 
buitenmuur;  

• Leidingen niet monteren voor ventilatieopeningen;  

• Creëren van aftapmogelijkheden van leidingen in niet-vorstvrije ruimten;  

• Gebruik van vorstveilige uitvoering van een gevelkraan.  

3.3 Leidingmiddellijnen koud water 

Leidingmiddellijnen koud water worden doorgaans vastgesteld op basis van de maximale moment 

volumestroom (MMV) en een maximumstroomsnelheid. De maximum moment volumestroom wordt 

bepaald aan de hand van de som van de tapeenheden (som TE). De berekening is gebaseerd op 

een gelijktijdigheidformule. Tevens dient rekening gehouden te worden met de 

gelijktijdigheidsklassen voor warmtapwater en bijtelling van tapeenheden. Dat is een vrij 

ingewikkelde tijdrovende berekeningsmethode. In Kleintje Water is een vereenvoudigde methode 

gegeven. 

Heeft u de som van de tapeenheden van een sectie bepaald dan is de middellijn eenvoudig via een 

grafiek af te lezen. 

In tabel 3.1 zijn voor de verschillende combinaties van douche-, bad- en keukenmengkraan de 

tapeenheden (som TE) aangegeven bij de verschillende gelijktijdigheidsklassen. 

De werkwijze voor het bepalen van de middellijn van een sectie van de koudwaterleiding is als 

volgt: 

1. Bepaal welke toestellen door de sectie worden gevoed;  
2. Bepaal met tabel 3.1 de TE van de combinatie douche-, bad- en keukenmengkraan bij de 

gelijktijdigheidklasse;  
3. Bepaal de som TE van de overige op de sectie aangesloten tappunten (géén douche-, bad- 

of keukenmengkraan) en tel deze op bij de uitkomst van de waarde gevonden in tabel 3.1;  

4. Bepaal met afbeelding 3.2 de binnenmiddellijn van op basis van de som van de TE (2. + 
3.) en de toelaatbare snelheid.  

Tabel 3.1 Tapeenheden koud water van een leidingsectie bij verschillende combinaties van 

douche-, bad- en/of keukenmengkraan, bij verschillende gelijktijdigheidklassen  

Doucheklasse Bad 

[l] 

Som TE leidingsectie met 

keukenmengkraan 

Som TE leidingsectie zonder 

keukenmengkraan 

I IIa IIb III I, IIa en IIb III 

- - 4 4 - - - - 

- 120 7 7 14 14 3 3 



- 150 8 8 16 16 4 4 

- 200 11 11 22 22 7 7 

Z - 4 7 - - 0,4 - 

Z 120 7 10 14 19 3 5 

Z 150 9 11 17 22 4 7 

Z 200 12 14 22 29 8 11 

A - 6 12 - - 2 - 

A 120 9 14 16 26 5 9 

A 150 10 16 18 29 6 12 

A 200 13 19 24 37 9 16 

S - 8 16 - - 4 - 

S 120 11 19 19 33 7 14 

S 150 12 20 20 37 8 16 

S 200 15 23 26 45 11 22 

B - 11 21 - - 7 - 

B 120 14 24 24 40 10 18 

B 150 15 26 26 44 11 21 

B 200 18 29 35 53 14 28 

C - 14 27 - - 10 - 

C 120 17 30 30 47 13 24 

C 150 18 31 31 52 14 27 

C 200 21 34 42 62 17 34 

D - 20 37 - - 16 - 

D 120 23 39 39 60 19 33 

D 150 24 41 41 65 20 37 

D 200 28 44 52 76 23 45 

 

Voorbeeld 

Op een leidingsectie voor koud water zijn aangesloten: 

• Een douche klasse S (standaard);  

• Een badmengkraan voor een bad 150 l;  

• Een keukenmengkraan;  

• Een wastafelmengkraan;  

• Een wasmachinekraan.  



De gelijktijdigheidklasse: IIa 

De maximumsnelheid: 2 m/s 

Leidingmateriaal: koper 

Gevraagd: 

De belasting van de sectie (som TE) en de middellijn. 

Belasting: 

Tappunten (K/B/D) vallend onder de gelijktijdigheidklasse: 

Bad, douche en keuken: TE = 20 (grijs in tabel 3.1) 

Overige tappunten: 

Wastafelmengkraan: TE = 1 

Wasmachinekraan: TE = 4 
 

_____ + 

Totaal overig: TE = 5 

 

Bij koud water moeten deze bij elkaar worden opgeteld. 

Som TE = 20 + 5 = 25 

Middellijn: 

De middellijn volgt uit afbeelding 3.2: 16 mm → koper 19,8/22 mm. 

In bijlage B is een compleet voorbeeld van een installatie uitgewerkt. 

Tabel 3.2 Ontwerpvolumestromen en TE koud water van sanitaire toestellen (bij gebruiksdruk = 

100 kPa)  

Sanitair toestel Koud water 

Volumestroom TE 

[l/min] [l/s] [-] 

Douche klasse Z1) 3,3 0,055 0,4 

Douche klasse A1) 6,9 0,115 2 

Douche klasse S1) 10,0 0,167 4 

Douche klasse B1) 13,1 0,218 7 

Douche klasse C1) 15,9 0,266 10 

Douche klasse D1) 20,1 0,336 16 

Bad 120 l2) 8,3 0,139 2,8 

Bad 150 l2) 10,0 0,167 4 

Bad 200 l2) 13,3 0,222 7,2 

Wastafel 5,0 0,083 1 

Closet 2,5 0,042 0,25 

Keukenmengkraan 10,0 0,167 4 

Handwasbakkraan 2,5 0,042 0,25 

(Vaat)wasmachinekraan 10,0 0,167 4 

CV-vulkraan 2,5 0,042 0,25 

Gevelkraan 10,0 0,167 4 



1) Hiervoor zijn de gemiddelde waarden aangehouden. 

2) Vultijd volgens Gaskeurcriteria (10-12 min.).  

 

Tabel 3.3 Omzetting van volumestoom naar TE 

l/min TE l/min TE l/min TE l/min TE 

0,5 0,01 5,5 1,2 10,5 4,4 15,5 9,7 

1,0 0,04 6,0 1,5 11,0 5,0 16,0 10,25 

1,5 0,09 6,5 1,7 11,5 5,25 16,5 10,9 

2,0 0,15 7,0 2,0 12,0 5,75 17,0 11,6 

2,5 0,25 7,5 2,25 12,5 6,25 17,5 12,25 

3,0 0,35 8,0 2,5 13,0 6,75 18,0 13,0 

3,5 0,50 8,5 2,9 13,5 7,3 18,5 13,7 

4,0 0,65 9,0 3,25 14,0 7,8 19,0 14,4 

4,5 0,80 9,5 3,6 14,5 8,4 19,5 15,2 

5,0 1,00 10,0 4,0 15,0 9,0 20,0 16,0 

 

 
Afb. 3.2 Grafiek ter bepaling van de minimum binnenmiddellijn op basis van som TE en vmax 

3.4 Leidingmiddellijnen warm water 

De leidingmiddellijnen van warmwaterleidingen worden bepaald op basis van de 

gelijktijdigheidklasse en de TE (warm water) van de aangesloten tappunten. In tabel 3.4 zijn de 

warmwatervolumestromen en de tapeenheden van warmwatertappunten gegeven. In tabel 3.5 zijn 

voor de verschillende combinaties van douche, bad en keukenmengkraan en voor de verschillende 

gelijktijdigheidsklassen de TE gegeven. 

De werkwijze voor selecteren van een leiding voor een sectie van het warmwaterleidingnet is 

vergelijkbaar met die van koud water. Echter bij warm water worden de tapeenheden van de 

overige tappunten niet opgeteld bij de tapeenheden van de keuken-, bad- en douchemengkraan uit 

tabel 3.5. 

Tabel 3.4 Ontwerpvolumestromen en TE warm water van sanitaire toestellen (bij gebruiksdruk = 

100 kPa)  

Sanitair toestel Temp. Warmwater 60 °C 

Volumestroom TE 



[°C] [l/min] [l/s] [-] 

Douche klasse Z1) 40 2 0,033 0,2 

Douche klasse A1) 40 4,1 0,069 0,7 

Douche klasse S1) 40 6 0,101 1,5 

Douche klasse B1) 40 7,8 0,131 2,5 

Douche klasse C1) 40 9,6 0,159 4 

Douche klasse D1) 40 12,1 0,201 6 

Bad 120 l2) 40 5 0,083 1 

Bad 150 l2) 40 6 0,100 1,5 

Bad 200 l2) 40 8 0,133 2,5 

Wastafel 50 3 0,067 0,4 

Keukenmengkraan 50 5 0,083 1 

Handwasbakmengkraan 40 3 0,067 0,4 

Vaatwasmachine (hot fill) 60 10 0,167 4 

1) Hiervoor zijn de gemiddelde waarden aangehouden. 

2) Vultijd volgens Gaskeurcriteria (10-12 min.). 

 

Voorbeeld 

Op een leidingsectie voor warm water zijn aangesloten: 

• Een douche klasse S (standaard);  

• Een badmengkraan voor een bad 150 l;  

• Een keukenmengkraan;  

• Twee wastafelmengkranen.  

De gelijktijdigheidklasse: IIa 

De maximumsnelheid: 2 m/s 

Leidingmateriaal: koper 

Gevraagd: 

De belasting van de sectie (som TE) en de middellijn. 

Belasting: 

Tappunten (K/B/D) vallend onder de gelijktijdigheidklasse: 

Bad, douche en keuken: TE = 5 (grijs in tabel 3.5) 

Overige tappunten: 

2 wastafels: TE = 0,4 → Som TE = 0,4 x 2 = 0,8 

Bij warm water moeten deze niet bij elkaar worden opgeteld. 

Som TE = 5 

Middellijn: 

De middellijn volgt uit afbeelding 3.2: 13 mm → koper 13/15 mm. 

In bijlage B is een compleet voorbeeld van een installatie uitgewerkt. 

Tabel 3.5 Tapeenheden warm water van een leidingsectie bij verschillende combinaties van 

douche-, bad- en/of keukenmengkraan, bij verschillende gelijktijdigheidklassen 

Doucheklasse Bad TE leidingsectie met 

keukenmengkraan 

TE leidingsectie zonder 

keukenmengkraan 



I IIa IIb III I, IIa, IIb III 

- - 1 1 1 1 - - 

- 120 1 1 4 4 1 1 

- 150 1,5 1,5 5 5 1,5 1,5 

- 200 2,5 2,5 7 7 2,5 2,5 

Z - 1 2 2 2 0,2 0,2 

Z 120 1 2 4 6 1 2 

Z 150 1,5 2 5 7 1,5 2,5 

Z 200 2,5 2,5 7 9 2,5 4 

A - 1 3,5 3,5 3,5 0,7 0,7 

A 120 1 3,5 4 8 1 3,5 

A 150 1,5 3,5 5 9 1,5 4 

A 200 2,5 3,5 7 12 2,5 6 

S - 1,5 5 5 5 1,5 1 

S 120 1,5 5 5 10 1,5 5 

S 150 1,5 5 6 12 1,5 6 

S 200 2,5 5 8 15 2,5 8 

B - 2,5 7 7 7 2,5 2 

B 120 2,5 7 7 13 2,5 7 

B 150 2,5 7 8 14 2,5 8 

B 200 2,5 7 10 17 2,6 10 

C - 4 9 9 9 4 4 

C 120 4 9 9 15 4 9 

C 150 4 9 10 17 4 10 

C 200 4 9 12 20 4 12 

D - 6 12 12 12 6 6 

D 120 6 12 12 20 6 12 

D 150 6 12 13 21 6 13 

D 200 6 12 16 25 6 16 

 

3.5 Circulatieleiding voor warmtapwater 

Als u een circulatiesysteem voor warmtapwater toepast, worden de warmtapwaterleidingen tot de 

tappunten gedimensioneerd zoals hiervoor is aangegeven. 

Vanaf de aansluiting van het laatste tappunt terug naar het warmtapwatertoestel (de 

circulatieleiding) zijn twee criteria van toepassing: 



• De afkoeling in de warmtapwaterleidingen en circulatieleidingen bedraagt niet meer dan 5 

°C;  

• De stroomsnelheid is niet groter dan 0,7 m/s.  

Voor installaties in woningen valt de keuze meestal op de kleinst beschikbare 

tapwatercirculatiepomp. Bij een isolatiedikte van de leidingen in het circulatiesysteem van 

minimaal 15 mm en een totale lengte van het circulatiesysteem van minder dan 50 m kan de 

circulatievolumestroom circa 1 l/min zijn. 

Opmerking: De kleinst beschikbare circulatiepomp is vaak nog te groot voor huishoudelijke 

toepassing. Neem daarom altijd een inregelafsluiter op en stel deze in op de juiste volumestroom. 

Continu een te hoge snelheid in de circulatieleiding leidt tot vroegtijdige slijtage van de leiding en 

geluidsproblemen. 

 

Circulatieleidingen verliezen relatief veel warmte. Betere isolatie leidt vanzelfsprekend tot minder 

warmteverlies. In tabel 3.6 worden richtwaarden gegeven van het warmteverlies. Door het 

toepassen van circulatieleidingen wordt echter ook warmteverlies tengevolge van wachttijd 

voorkomen. 

Tabel 3.6 Richtwaarden warmteverlies bij toepassen circulatieleiding  

Isolatiedikte 

[mm] 

Warmteverlies 

[W/m] 

Warmteverlies per jaar1) 

[m³ aardgas/m] 

10 mm 7,7 10,6 

15 mm 6,5 9,0 

20 mm 5,8 8,0 

25 mm 5,3 7,3 

30 mm 4,9 6,8 

35 mm 4,6 6,4 

1) Bij een ketelrendement van 65%. 

 

3.6 Vermogen warmtapwaterbereider 

Zoals in paragraaf 2.5.5 aangegeven is een belangrijke keuze met betrekking tot het 

warmtapwatertoestel de keuze voor een doorstroomtoestel of een voorraadtoestel. Als in principe 

gekozen is voor een doorstroomtoestel kan het benodigde continuvermogen sterk verminderd 

worden door een kleine voorraad warm water te gebruiken voor het keukentappunt. Het 

keukentappunt vraagt namelijk een groot continu vermogen terwijl er een gering volume water 

getapt wordt. Er moet dan wel rekening gehouden worden met de hersteltijd van de voorraad. De 

hersteltijd is de tijd die nodig is om de inhoud van de voorraad in zijn geheel op te warmen. Voor 

een keukentappunt is 10 liter voorraad voldoende bij een hersteltijd van circa 15 minuten. Voor de 

dimensionering van het warmtapwatertoestel op basis van alleen het doorstroomprincipe kan tabel 

3.7 gebruikt worden. 

Als in tabel 3.7 het benodigde waterzijdige vermogen gevonden is, kan de bijbehorende CW-klasse 

bepaald worden met tabel 3.8. 

Tabel 3.7 Benodigd continu vermogen bij de verschillende gelijktijdigheidsklassen 

Douche Bad Met keukentappunt Met voorraad van 10 l voor 

keukentappunt 

I IIa IIb III IIa IIb III 

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] 



Z - 17 24 - - 7 - - 

Z 120 17 24 34 41 17 17 24 

Z 150 21 24 38 45 21 21 28 

Z 200 28 28 45 52 28 28 35 

A - 17 32 - - 15 - - 

A 120 17 32 34 49 17 17 32 

A 150 21 32 38 52 21 21 35 

A 200 28 32 45 60 28 28 42 

S - 21 38 - - 21 - - 

S 120 21 38 38 55 21 38 38 

S 150 21 38 42 59 21 42 42 

S 200 28 38 49 66 28 49 49 

B - 27 44 - - 27 - - 

B 120 27 44 44 61 27 44 44 

B 150 27 44 48 65 27 48 48 

B 200 28 44 55 72 28 55 55 

C - 33 50 - - 33 - - 

C 120 33 50 50 68 33 50 50 

C 150 33 50 54 71 33 54 54 

C 200 33 50 61 78 33 61 61 

D - 42 59 - - 42 - - 

D 120 42 59 59 76 42 59 59 

D 150 42 59 63 80 42 63 63 

D 200 42 59 70 87 42 70 70 

De gearceerde velden geven niet-courante vermogens voor huishoudelijke installaties weer. Bij die 

combinaties is het meestal beter om een voorraadsysteem te kiezen. 

Bij de vet gedrukte waarden geeft het toevoegen van een boiler bij het keukentappunt geen 

reductie op het vermogen van warmtapwatertoestel (de combinatie bad+douche is maatgevend).  

 

Tabel 3.8 CW-gaskeurcriteria en benodigd vermogen bij doorstroomtoestellen  

Comfortklasse Gaskeurcriteria Minimumvermogen doorstroomtoestel 

[kW] 

CW1 8,7 

CW2 12,6 

CW3 20,9 



CW4 26,2 

CW5 31,4 

CW6a 41,9 

CW6b 52 

CW6c 58 

Let op: Een toestel met het gegeven vermogen voldoet niet per definitie aan de CW-keur. Naast 

het vermogen spelen ook andere zaken een rol (zie par. 2.5.6). 

 

3.7 Inhoud warmtapwaterbereider 

Voor het bepalen van de benodigde voorraad is het is niet zozeer het gelijktijdig gebruik van 

tappunten maatgevend, als wel het benodigde volume warm water in een spitsperiode. Het 

maatgevende volume is bijvoorbeeld gebaseerd op het aantal keer dat de douche achtereen 

gebruikt moet kunnen worden of de inhoud van het bad. In tabel 3.9 is een aantal situaties 

beschreven. In tabel 3.10 is hiervan de benodigde netto warmwatervoorraad gegeven. Het 

benodigde bruto volume is afhankelijk van de aftapbaarheid van het betreffende voorraadvat. De 

aftapbaarheid is de verhouding tussen het nuttig te gebruiken volume en de daadwerkelijke inhoud 

van het voorraadvat (richtwaarde: 0,85). In de specificaties van de leverancier zal de netto (of 

nuttige) voorraad van het voorraadvat gegeven zijn. Indien dit niet het geval is, zal navraag 

gedaan moeten worden. Als het water op andere temperaturen dan 65 °C opgeslagen wordt, dan 

kunnen de correctiefactoren in tabel 3.11 gebruikt worden om het benodigde volume bij een 

andere temperatuur te bepalen. 

Het benodigd vermogen van een voorraadtoestel is met name gebaseerd op de hersteltijd, de tijd 

die nodig is om het volume water in het voorraadvat in zijn geheel op te warmen. In tabel 3.12 is 

het benodigd vermogen in relatie tot de hersteltijd en de inhoud gegeven. 

Tabel 3.9 Volumecategorieën voor voorraadtoestellen 

Categorie Omschrijving 

1 Voorraad is gebaseerd op de grootste waarde van: 

2 maal gebruik van douche gedurende 8 minuten, 2 maal gebruik van wastafel en het 

gebruik van het keukentappunt. 

De inhoud van het bad, 2 maal gebruik van wastafel en het gebruik van 

keukentappunt. 

2 Voorraad is gebaseerd op de grootste waarde van: 

3 maal gebruik van douche gedurende 8 minuten, 3 maal gebruik van wastafel en het 

gebruik van het keukentappunt. 

De inhoud van het bad, 3 maal gebruik van wastafel en het gebruik van 

keukentappunt. 

3 Voorraad is gebaseerd op de grootste waarde van: 

4 maal gebruik van douche gedurende 8 minuten, 4 maal gebruik van wastafel en het 

gebruik van het keukentappunt. 

De inhoud van het bad, 4 maal gebruik van wastafel en het gebruik van 

keukentappunt. 

4 Voorraad is gebaseerd op de inhoud van het bad, 3 maal gebruik van wastafel, 2 maal 

gebruik van douche gedurende 8 minuten en gebruik van keukentappunt. 

 

Tabel 3.10 Benodigd netto voorraad (65 °C) bij de volumecategorieën in tabel 3.9  

Douche Bad Volumecategorie voorraadvat 



1 2 3 4 

Z - 58 84 86 60 

Z 120 82 84 87 132 

Z 150 100 102 105 150 

Z 200 130 132 135 180 

A - 76 112 114 78 

A 120 82 112 114 150 

A 150 100 112 114 168 

A 200 130 132 135 198 

S - 106 157 159 109 

S 120 106 157 159 181 

S 150 106 157 159 199 

S 200 130 157 159 229 

B - 135 200 203 137 

B 120 135 200 203 209 

B 150 135 200 203 227 

B 200 135 200 203 257 

C - 163 242 244 165 

C 120 163 242 244 237 

C 150 163 242 244 255 

C 200 163 242 244 285 

D - 203 302 304 205 

D 120 203 302 304 277 

D 150 203 302 304 295 

D 200 203 302 304 325 

Aannames bij de berekende waardes in de tabel:  

• Volumestroom mengwater van de douche minimaal 5 l/min;  

• Volumestroom douches is de gemiddelde waarde van de bij de betreffende klasse (S,A 

e.d.) behorende volumestromen;  

• Gebruik keukentappunt is 5 liter per keer.  

 

Tabel 3.11 Correctiefactor op de in tabel 3.10 gegeven volumes bij andere temperaturen van de 

voorraad  

Voorraadtemperatuur 

[°C] 

Correctiefactor 

[-] 



55 1,22 

60 1,11 

65 1,00 

70 0,91 

75 0,83 

80 0,77 

85 0,71 

 

Tabel 3.12 Benodigde vermogen voor opwarming van een voorraad in relatie tot de hersteltijd 

Volume 

[l] 

Hersteltijd [min] 

15 45 60 1801) 2401) 4802) 

Benodigde herstelvermogen [kW] 

10 2,4 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 

20 6 2 1 0,4 0,3 0,15 

30 8 3 2 1 0,5 0,25 

50 12 4 3 1 0,8 0,4 

80 20 7 5 2 1,2 0,6 

100 26 8 6 2 1,5 0,75 

120 30 10 8 3 2 0,9 

200 50 17 13 4 3 1,5 

1) Deze hersteltijden gebruiken voor elektrische boilers met een daltariefschakeling. 

2) Deze hersteltijd is van toepassing op een warmtepompboiler aangenomen dat er sprake kan zijn 

van een piekverbruik in ochtend en in de avond. 

 

Tabel 3.13 Warmwaterverbruik verschillende tappunten en toepassingen  

Toepassing Warmwaterverbruik 

[l. van 60 °C] 

Frequentie Aantal Totaal 

[l. van 60°C] 

Keuken spoelen 1,8 p.k. 
  

Keuken vaatwas 4,5 p.p.p.d. 
  

Schoonmaken 2,7 p.p.p.d. 
  

Douche Z 8 min. 40 p.k. 
  

Douche A 8 min. 41 p.k. 
  

Douche S 8 min. 55 p.k. 
  

Douche B 8 min. 70 p.k. 
  

Douche C 8 min. 83 p.k. 
  

Douche D 8 min. 110 p.k. 
  



Bad 120 l 72 p.k. 
  

Bad 150 l 90 p.k. 
  

Bad 200 l 120 p.k. 
  

Wastafel, gezicht 2,4 p.k. 
  

Wastafel, handen  1,8 p.k. 
  

Totaal 
  

 

Een voorraadvat kan een aanvulling zijn op een bestaand warmtapwatertoestel op basis van het 

doorstroomprincipe met onvoldoende vermogen om het gewenste comfort te realiseren (zie tabel 

3.7). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een stadsverwarmingaansluiting. 

Er zijn in principe twee mogelijkheden: 

• Een zelfstandig warmtapwatertoestel met een kleine voorraad ten behoeve van de 
keukenmengkraan (kleine elektrische boiler). Het benodigde vermogen voor het 
doorstroomtoestel wordt hiermee (in verband met gelijktijdigheideisen) met circa 17 kW 
gereduceerd;  

• Een hot fill voorraadvat toevoegen aan de bestaande warmtapwatertoestel. De inhoud van 
het voorraadvat kan gebaseerd zijn op tabel 3.9. Het voorraadvat kan op temperatuur 
gehouden worden met een elektrisch element of met een oplaadsysteem via het 
warmtapwatertoestel of een stadsverwarmingeenheid (afbeelding 3.3).  

Tabel 3.14 (Indicatieve) relatie tussen CW-gaskeurcriteria en benodigde nuttige voorraad bij 

voorraadtoestellen  

Klasse volgens Gaskeurcriteria Benodigde nuttige voorraad bij voorraadtoestel1) 

[l van 65 °C] 

CW1 25 

CW2 36 

CW3 60 

CW4 75 

CW5 90 

CW6a 120 

CW6b 150 

CW6c 150 

1) Hierbij is rekening gehouden met 10 % uittap en transmissieverliezen. Om de benodigde 

voorraad te berekenen bij andere temperaturen kunnen de omrekenfactoren uit 4.11 gebruikt 

worden.  

 



 
Afb. 3.3 Oplaadsysteem met stadsverwarmingsunit 

3.8 Selectie sanitaire taptoestellen en appendages 

In eerste instantie is de keuze van de sanitaire toestellen een keuze van de klant. Esthetische 

overwegingen spelen daarbij meestal een belangrijke rol. De installateur zal de ontwerptechnische 

eigenschappen van de gekozen sanitaire toestellen en appendages als uitgangspunt nemen bij het 

ontwerp van het de sanitaire installatie. 

3.8.1 Ontwerptechnische eigenschappen 

In tabel 3.15 is een overzicht gegeven van de ontwerptechnische eigenschappen. 

Tabel 3.15 Overzicht van ontwerptechnische eigenschappen van sanitaire taptoestellen en 

appendages  

Eigenschap Richtwaarde Ontwerpactie Mogelijke acties 

indien niet o.k. 

Minimale gebruiksdruk 100 kPa Controleer 

minimum 

gebruiksdruk 

Leidingsysteem op 

drukverlies 

dimensioneren 

Drukverhoging 

Maximale statische voordruk 600 kPa 

(voorkeur < 300 

kPa) 

Controleer 

maximum 

statische druk 

Drukreduceertoestel 

toepassen 

Volumestroomklasse Z,A,B,S,C,D, 

merk 'laag 

verbruik' 

- Ander taptoestel als 

volumestroom niet 

voldoet 

Maximale drukverhouding (bij 

mengkranen) 

X : Y Controleer verschil 

gebruiksdruk kw 

en ww 

Inregelafsluiter of 

drukreduceertoestel 

toepassen 

Kies ander taptoestel 

Toestelgeluid (turbulentie en 

uitstroom) 

Groep II: ≤ 30 

dB(A) 

Groep I: ≤ 20 

dB(A) 

Bepaal wensen 

van opdrachtgever 

Geluidwerende 

voorzieningen 

Kies een ander toestel 

Sluittijd Magneetafsluiter 2-7 ms 

(indicatief) 

Controleer op 

waterslag 

Ander leidingmateriaal 

Pas leidingloop aan 

Pas flexibel deel of 

waterslagdemper toe 
Eenhendelmengkraan 

keramisch 

10-20 ms 

(indicatief) 



Eenhendelmengkraan 

keramisch langzaam 

100 ms 

(indicatief) 

Kies toestel met langere 

sluittijd 

Draaiknop keramisch 100-200 ms 

(indicatief) 

Draaiknop rubber klep 200-400 ms 

(indicatief) 

 

3.8.2 Waterslag 

Waterslag is een drukverhoging ten gevolgen van een snelle verandering van de snelheid van een 

watermassa in een leiding. Deze drukverhoging kan geluidsoverlast tot gevolg hebben en kan zelfs 

mogelijk het leidingsysteem beschadigen. 

Maatregelen om waterslag tegen te gaan zijn: 

• Langere sluittijd van de kraan;  

• Kleinere stroomsnelheid (kleinere volumestroom of grotere leidingmiddellijn);  

• Kortere leidingen;  

• Grotere elasticiteit van het leidingmateriaal (kunststof);  

• Toepassen flexibele aansluitleidingen (in lus);  

• Toepassen van een waterslagdemper.  

In tabel 3.16 zijn richtwaarden gegeven voor de minimumsluittijd per strekkende meter 

uittapleiding van een tappunt bij gegeven volumestroom en binnenmiddellijn. 

Tabel 3.16 De minimumsluittijd in milliseconde per meter leiding 

qv 

[l/min] 

Sluittijd per m leiding bij gegeven binnenmiddellijn [ms/m] 

8 mm 10 mm 13 mm 15 mm 18 mm 20 mm 

1 2 1 1 1 0 0 

2 4 3 2 1 1 1 

3 7 4 3 2 1 1 

4 9 6 3 3 2 1 

5 11 7 4 3 2 2 

6 13 8 5 4 3 2 

7 15 10 6 4 3 2 

8 18 11 7 5 3 3 

9 20 13 8 6 4 3 

10 22 14 8 6 4 4 

11 24 16 9 7 5 4 

12 27 17 10 8 5 4 

13 29 18 11 8 6 5 

14 31 20 12 9 6 5 

15 33 21 13 9 7 5 



Vermenigvuldig gevonden waarde met lengte leiding. 

Let op bij grijs gearceerde cellen: v > 2 m/s 

 

De sluittijd zal in veel gevallen afhankelijk zijn van de bediening. In tabel 3.15 is een aantal 

richtwaarden gegeven. 

Voorbeeld 

Volumestroom = 10 l/min. 

Leidinglengte = 12 m. 

Binnenmiddellijn = 13 mm. 

Sluittijd kraan = 20 ms (milliseconde). 

Gevraagd: Is er risico op waterslag? 

Zoek op in de tabel bij 13 mm en 10 l/min: 8 ms/m leiding. 

Minimumsluittijd = 12 x 8 = 96 ms. 

Aangezien 96 ms groter is dan 20 ms is er risico op waterslag. 

3.8.3 Sanitaire kranen 

Sanitaire kranen zijn er in diverse soorten, typen en uitvoeringen. In tabel 3.17 is een overzicht 

gegeven. 

Tabel 3.17 Soorten sanitaire kranen met enkele kenmerken 

Nr. Soort kraan Kenmerken 

1 Enkelvoudige tapkraan Alleen kw of ww 

Knopbediening 

2 Tweeknops mengkraan  Knopbediening (1x kw en 1 x ww) 

Bovendeel met rubber dichting) of keramische schijven 

(90° of 180° draaien) 

3 Eénhendelmengkraan Temperatuur- en volumestroominstelling met één hendel 

Voor ingebruikname is veelal bij een gewenste stand van 

de hendel de bijmenging met warm water in te stellen 

Sluiten gaat snel (kans op waterslag) 

4 Thermostatische mengkraan Temperatuurinstelling met aparte knop vooraf in te stellen 

Geen temperatuurschommelingen 

Bij uitvallen kw-toevoer sluit ook ww-toevoer 

Blokkering maximumtemperatuur mechanisch 

Blokkering maximumtemperatuur met gereedschap 

Regelelement periodiek te ontkalken 

Zeefjes bij inlaat periodiek te reinigen 

5 Tapkraan met beluchter + evt. 

ingebouwde keerklep 

Alleen kw of ww 

Knopbediening 

Beveiliging ingebouwd 

 

De typen kranen die toegepast worden, zijn afhankelijk van de functie van de ruimte, bijvoorbeeld 

op het aanrecht een keukenmengkraan. In tabel 3.18 zijn de typen kranen per functie van de 

ruimte vermeld. 



Tabel 3.18 Typen en soort kranen per functie van de ruimte 

Functie van de ruimte Type kraan Soort kraan (zie tabel 3.17) 

Keuken Keukenmengkraan 2, 3 

Aansluiting vaatwasmachine 5 

Toilet Toilet(meng)kraan 1, 2, 3 

Bad/douche Wastafelmengkraan 2, 3, 4 

Douchemengkraan 2, 3, 4 

Bad(/douche)mengkraan 2, 3, 4 

Bidetmengkraan 1, 2, 3, 4 

Technische ruimte/zolder Aansluiting wasmachine 5 

Vulaansluiting CV-installatie 5 

Buitenmuur Gevelkraan 5 

 

Sanitaire kranen kunnen in diverse montagetechnische uitvoeringen worden geleverd. 

• Horizontale montage (keukenblad, wastafel, badrand) of verticale montage; (wand in 
bad/doucheruimte of wasmachine-aansluiting);  

• Opbouw of inbouw;  

• Een gat, twee gaten of meer gaten.  

Een badmengkraan die in de badrand wordt gemonteerd, kan voor de volgende functies een apart 

gat nodig hebben: 

• Kw-bediening en ww-bediening;  

• Uitloop voor vullen van het bad;  

• Uitloop handdouche;  

• Omstelinrichting.  

Omstelinrichting 

Naast een handmatige omstelinrichting bestaat er een automatische omstelinrichting die bij het 

dalen van de dynamische druk tot onder 50 kPa automatisch van de douchestand naar de badstand 

omschakelt. Als de handdouche in het bad ligt, beveiligt de automatische omstelinrichting tegen 

terugheveling van water uit het bad in de leidingwaterinstallatie. 

Uitloop 

Aan de uitloop van de kraan zit een straalvormer in de vorm van een kruisvormig inzetje of een 

schuimstraalmondstuk. 

In de straalvormer kan ook een volumestroombegrenzer zijn opgenomen. Deze zorgt voor een 

(nagenoeg) constante volumestroom onafhankelijk van de voordruk. 

Op een douche- en/of een bad/douchemengkraan wordt een douchekop aangesloten. Een vaste 

douchekop is gemonteerd aan een wand. Een handdouche is via een doucheslang met de kraan 

verbonden. 

Volumestroom 

Niet iedere kraan levert evenveel water bij een bepaalde druk. Er bestaat een indeling van kranen 

in volumestroomklassen. De volumestroom wordt met name bepaald door het 

schuimstraalmondstuk. Schuimstraalmondstukken zijn in alle volumestroomklassen leverbaar. Ook 

douchekoppen worden ingedeeld in een volumestroomklasse. 

De volumestroomklasse kan op het product zijn aangegeven. De letter Z staat dan voor een kleine 

volumestroom en dit loopt op via A, S, B, C tot D. 



Geluid 

Kranen, schuimstraalmondstukken en douchekoppen worden naast een indeling in 

volumestroomklassen, ook ingedeeld naar akoestiek. Hierbij wordt volgens een vastgelegde 

methode (ISO 3822) het geluid in de aangrenzende ruimte gemeten. Kranen worden dan als volgt 

ingedeeld: 

• Groep I: Lap ≤ 20 dB(A);  

• Groep II: Lap ≤ 30 dB(A);  

• Niet geclassificeerd: Lap ≥ 30 dB(A).  

Net als de volumestroomklasse kan dit de akoestische groep (I of II) op het product zijn 

aangegeven. Een kraan ingedeeld in akoestische groep I is dus een 'stille' kraan. 

Kwaliteit 

Kwaliteit van sanitaire producten is onder meer te herkennen aan een onafhankelijk keurmerk, 

bijvoorbeeld het Kiwa-keurmerk. Sanitaire producten met dit keurmerk voldoen aan producteisen 

m.b.t.: 

• Veiligheid en hygiëne;  

• Functionaliteit;  

• Levensduur.  

Het productieproces wordt regelmatig beoordeeld om een constante kwaliteit te waarborgen. 

Producten geleverd onder Kiwa-keur zijn blijvend gemerkt met de letters KIWA of voor specifieke 

producten met de verkorte notatie KK. Kiwa-gekeurde producten zijn altijd voorzien van de 

volumestroomklasse en akoestische groep. 

Ook bestaat het Kiwa 'Laag Verbruik' keurmerk. Deze producten voldoen aan extra eisen ten 

aanzien van het waterverbruik. 

De minimumvolumestroom die geleverd wordt is zodanig gekozen dat problemen met de 

tapdrempel niet zullen optreden. Alleen bij toepassing van een keukengeiser zou dit enige 

problemen kunnen geven. 

Dit 'Laag Verbruik' keurmerk kunt u aantreffen op enkelvoudige kranen, tweeknopsmengkranen, 

instelbare mengkranen, schuimstraalmondstukken en vaste douchekoppen en handdouches. Deze 

producten zijn te herkennen aan de sticker op de verpakking, zie afbeelding 3.4. 

 
Afb. 3.4 Sticker Laagverbruik 



3.8.4 Appendages 

In een leidingwaterinstallatie komen diverse appendages voor. In tabel 3.19 is een overzicht 

gegeven. 

Tabel 3.19 Overzicht appendages 

Appendage Toepassing Uitvoering/aanwijzing 

Stopkraan Afsluiten van deel van de 

installatie 

In juiste richting monteren (zie pijl 

stroomrichting op stopkraan) 

Watermeter Meting van verbruikte 

hoeveelheid water 

In begin installatie, eigendom van 

waterbedrijf, verzegeld 

Keerklep Voorkomen van terugstromen 

van water (= beveiliging) 

Twee uitvoeringen: 

Controleerbaar (afsluiter, aftapper en 

keerklep) 

Niet controleerbaar 

Volumestroombegrenzer Beperkt volumestroom tot een 

bepaald maximum 

Twee uitvoeringen: 

Drukonafhankelijk 

Drukafhankelijk  

Reduceertoestel Beperkt de druk tot een 

maximum 

Bij hoge gebouwen kan op de lage 

etages de druk te hoog zijn 

Aftapper Aftappen van de installatie Vorstgevaar, onderhoud 

Aansluitkraan Aansluiten van een toestel Voorkomt drukloos zetten installatie bij 

vervanging  

Beluchter Voorkomen terugheveling (= 

beveiliging) 

Montage minimaal 0,30 m boven 

hoogste waterstand in toestel 

Inlaatcombinatie Beveiliging in toevoer van ww-

toestellen (m.u.v. geisers) 

Combinatie van afsluiter, keerklep en 

ontlastklep 

Waterslagdemper Voorkomen van hoge 

drukpieken 

(Vaat)wasmachine, en snel sluitende 

kranen 

 



 
Afb. 3.5 Volumestroombegrenzer 

3.8.5 Beveiligingen tegen terugstroming 

Aangesloten toestellen kunnen gevaar opleveren voor de installatie. Hiervoor moet een 

'beveiligingseenheid' worden opgenomen. Een beveiligingseenheid is een voorziening om het 

terugpersen en/of terughevelen van verontreinigingen van benedenstrooms naar bovenstrooms 

tegen te gaan. De eenheid bestaat uit een beveiligingstoestel en randapparatuur voor de goede 

werking en controle (afsluiter, zeef etc.). 

Keuze van de beveiliging 

Uitgangspunt bij het kiezen van de beveiligingseenheid moet zijn dat naarmate de gevolgen van 

terugstroming ernstiger kunnen zijn, de betrouwbaarheid van de beveiliging groter moet zijn. Dit is 

afhankelijk van de vloeistofklasse die in contact staat of kan komen te staan met het water in de 

installatie. 

Vloeistofklassen zijn er in klasse 1, 2, 3, 4 en 5. Tevens is van belang bij welke druk in het toestel 

de beveiligingseenheid een bepaald risico afdekt. 

Men onderscheidt: 

• Alleen bij atmosferische druk;  

• Zowel bij atmosferische druk als hoger dan de atmosferische druk.  

In tabel 3.20 staat een overzicht van beveiligingen voor huishoudelijke toepassing. 

Tabel 3.20 Beveiligingen met vloeistofklasse en risicoafdekking druk 

Code Beveiligingseenheid Vloeistofklasse 

AA, AB, AD 

etc.1) 

Diverse uitvoeringsvormen van een atmosferische 

onderbreking 

5 

BA Onderbreker met verschildrukzone, controleerbaar 4 

DA Beluchter met beweegbare delen 3 (p = atm.) 

EA Controleerbare keerklep 2 (p ≥ atm.) 

EB Niet controleerbare keerklep Zie tabel 3.21 



ED Dubbele niet-controleerbare keerklep Zie tabel 3.21 

HA Doorstroombeluchter voor slangaansluiting 2 (p ≥ atm.) of 3 (p = 

atm.) 

HB Anti-vacuümklep voor doucheslang 2 (p = atm.) 

HC Automatische omstelinrichting Zie tabel 3.21 

1) Veelal geïntegreerd in het sanitaire toestel. 

 

In tabel 3.21 is een overzicht van de vereiste beveiligingen van de meest voorkomende 

huishoudelijke sanitaire toestellen vermeld. Tevens is de uitvoering van deze beveiliging 

weergegeven. Voor een aantal huishoudelijke toepassingen is voor de beveiligingseenheid in relatie 

tot vloeistofklassen een uitzondering gemaakt. Deze uitzonderingen zijn gemarkeerd met een (*). 

In Waterwerkblad WB 3.8 zijn beveiligingseenheden van diverse toestellen beschreven. Dit 

werkblad is te downloaden van . Ook staan hier beoordelingsrapporten voor de beveiliging van 

speciale tappunten. 

Verklaring Waterleidingtechnische Veiligheid 

Voor toestellen zoals bubbelbaden en douchecombinaties met stoom en andere voorzieningen is 

het niet eenvoudig te bepalen welke terugstroombeveiliging minimaal vereist is. 

Toestellen die zijn voorzien van de Verklaring Waterleidingtechnische Veiligheid van KIWA (sticker 

op/bij de waterzijdige aansluiting van het betreffende toestel) zijn (intern) voorzien van de vereiste 

beveiliging. Deze toestellen kunnen daarom veilig op de leidingwaterinstallatie worden aangesloten, 

mits de installatie en toepassing is zoals omschreven in de Verklaring. 

 
Afb. 3.6 Sticker Verklaring Waterleidingtechnische Veiligheid 

Tabel 3.21 Beveiliging van verschillende sanitaire toestellen 

Sanitair toestel Beveiliging 

Toestel 1: = Beveiligingsniveau (*) = Aangepast 

2: = Uitvoering 

Vaatwasmachine 1: DA bij voldoende hoogte van beluchter, anders 

DA + EB 

2: Tapkraan met beluchter (en keerklep) 

Wasmachine 1: DA bij voldoende hoogte van beluchter, anders 

DA + EB 

2: Tapkraan met beluchter (en keerklep) 

CV-vulkraan 1: EB (*) 

2: Tapkraan met beluchter 

Gevelkraan 1: DA bij voldoende hoogte van beluchter, anders 

DA + EB 

2: Tapkraan met beluchter (en keerklep) 

Bidet met mengkraan/handdouche 1: DA of EA (*) 



2: Beluchter of keerklep 

Bidet met randspoeling/onderdouche 1: AA, AB of AD 

2: Atm. onderbreking ingebouwd 

Bubbelbad (whirlpool, etc.) 1: Atmosferische onderbreking 

2: Kraan boven badrand, vrije uitstroom 

Bubbelbad met dosering reinigingsmiddel en 

onderaansluiting 

1: AA, AB of AD 

2: Atm. onderbreking ingebouwd 

Closet + onderdouche 1: AD 

2: Atm. onderbreking met injector 

Hogedrukreiniger 1: EA met minimale instelling van het 

drukregelventiel van 200 kPa (*) 

2: Tapkraan met beluchter (en keerklep) 

Tapkraan met handdouche op wastafel, douche 

en bad 

1: Beveiligingseenh. geschikt voor vloeistofkl. 2 

en EB, ED en HC (*) 

2: Keerklep, aut. omstelinrichting, etc. 

Bad met vulopening lager dan badrand (B) 1: Beveiligingseenh., vloeistofkl. 3 (*) 

2: Zie tabel 3.20 

Aansluitkraan voor slangen (A) en (B) 1: DA (*) 

2: Tapkraan met beluchter (mits p = atm) 

Ingegraven tuinirrigatiesysteem (B) 1: Beveiligingseenh., vloeistofkl. 4 (*) 

2: Onderbreker met verschildrukzones, niet 

controleerbaar (BA) 

(A) Toepassing voor wassen, schoonmaken en tuinsproeien. 

(B) Beveiligingseenheid hoger monteren dan hoogste werkingsniveau.  

 

3.8.6 Drukverliesverhouding bij mengkranen 

In de meeste gevallen is er bij een mengwatertappunt een verschil in voordruk tussen de 

drinkwateraansluiting en de warmwateraansluiting. Dit verschil ontstaat bijvoorbeeld door het 

warmtapwatertoestel of verschil in leidinglengte. Bij een zeer groot druk verschil kan er zelfs een 

kruisverbinding (koud water stroomt in de warmwaterleiding) ontstaan. 

De nauwkeurigheid van een thermostaat met tot de betrekking drukschommelingen tussen warm 

water en drinkwater wordt aangegeven als de maximale drukverliesverhouding. 

De maximale drukverliesverhouding is de verhouding tussen de gebruiksdrukken voor de warm 

water en de koudwateraansluiting (gecorrigeerd voor het drukverlies van de mengwaterleiding) 

waarbij de mengtemperatuur op 2 °C nauwkeurig blijft. Indien vanuit de mengwaterleiding 

(uitloop, doucheslang, douchekop) een tegendruk aanwezig is, dient hiervoor gecorrigeerd te 

worden. Een gangbare waarde voor de maximale drukverliesverhouding bij thermostatische 

mengkraan is 1 : 5. Bij het toepassen van volumestroombegrenzers neemt over het algemeen de 

tegendruk toe, waardoor de drukverliesverhouding, en dus de kans op een kruisverbinding groter 

wordt. 



 
Afb. 3.7 Drukverliesverhouding bij thermostatische mengkranen 

3.9 Leidingmateriaal en verbindingen 

Het meest gangbare leidingmateriaal voor koud- en warm water is koperen buis. Koperen buis, 

kwaliteit halfhard, is verkrijgbaar in lengtes van 5 m. Koperen buis, kwaliteit zacht, is verkrijgbaar 

op rol. Verbindingstechnieken zijn onder meer soldeer-, knel- en persverbindingen. 

Er zijn ook andere leidingmaterialen op de markt. Om deze toe te mogen passen moeten ze voor 

de betreffende toepassing voorzien zijn van Kiwa-keur of gelijkwaardig. In de tabel staan enkele 

bekende materialen. 

Tabel 3.22 Alternatieve buismaterialen voor koud- en warmtapwater 

Afkorting Betekenis 

PVC-C Gechloreerde polyvinylchloride 

PB Polybuteen 

PE-X 'Crosslinked' polyetheen 

PPR Polypropeen 'random copolymeer' 

PE-RT/AL Polyetheen 'raised temperature resistance' met aluminium versterkt 

(meerlagentechniekbuis1)) 

PE-X/AL 'Crosslinked' polyetheen met aluminium versterkt (meerlagentechniek-buis1)) 

PE-

X+EVOH 

'Crosslinked' polyetheen met alcoholbarrièrelaag 

1) De meerlagentechniekbuizen (MT-buizen) combineren voordelen van metalen en kunststofbuis.  

 

Overwegingen bij de selectie van leidingmateriaal zijn: 

• Keurmerk: KIWA of gelijkwaardig;  

• DHw,70-factor in verband met wachttijd;  

• Stijfheid;  

• Uitzettingscoëfficiënt;  

• Beschikbaar assortiment middellijnen;  

• Assortiment fittingen;  

• Wel/geen vernauwing van de binnenmiddellijn in fittingen;  

• Buitenmiddellijn buis en fittingen (o.a. in verband met wegwerken in binnenwanden);  

• Verwerkingsgemak/-snelheid;  

• Prijs en diefstalgevoeligheid;  



• Vertrouwen dat materiaal op de markt blijft.  

3.10 Selectie isolatiemateriaal 

3.10.1 Circulatieleidingen 
Het isoleren van leidingen is met name van toepassing voor leidingen die deel uit maken van een 

circulatiesysteem. In paragraaf 3.5 is de invloed van het isoleren van leidingen die deel uitmaken 

van het circulatiesysteem op het energiegebruik beschreven. 

3.10.2 Warmwaterleidingen 

Het isoleren van warmwateruittapleidingen is niet toegestaan. Gemiddeld genomen leidt het niet 

tot energiebesparing. Doordat het water in de leiding langer op een hogere temperatuur blijft en 

niet kan afkoelen tot onder 25 °C zal ook het risico op uitgroei van de Legionellabacterie groter 

zijn. 

3.10.3 Koudwaterleidingen 

Drinkwaterleidingen moeten geïsoleerd worden als het risico op condensatie op de leiding groot is 

en de eventuele schadelijke gevolgen door condensatie aanzienlijk zijn. 

Het risico neemt toe naarmate: 

• De luchtvochtigheid groter is (bijv. in badruimte);  

• De koudwatertemperatuur lager is;  

• De omgevingstemperatuur hoger is.  

Over het algemeen is een dampdicht isolatiemateriaal met een geringe dikte (10 mm) voldoende 

om condensvorming te voorkomen. 

3.11 Ventilatievoorzieningen 

Uit het gesprek met de klant en de opname van de bestaande situatie is duidelijk geworden of 

extra ventilatievoorzieningen noodzakelijk zijn. Een eenvoudige lokale voorziening kunt u zelf 

aanbrengen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Zodra het een aanpassing betreft van een centraal ventilatiesysteem dan kunt u het beste een 

ventilatie-expert inschakelen. Denk daarbij vooral aan het aspect geluidshinder. 

Wenst de klant een energiebesparend systeem dan kunt u ISSO-publicatie 62 of Kleintje Ventilatie 

raadplegen. 

In afbeelding 3.8 is een aantal ventilatie-oplossingen weergegeven. 



 
Afb. 3.8 Voorbeelden van ventilatiesystemen in de woning 

3.12 Elektrotechnische aansluiting en aarding 

3.12.1 Voorschriften bij renovatie 
Bouwbesluit en NEN 1010 

Ook een elektrische installatie moet voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit onderscheidt 

'nieuwbouw' en 'bestaande bouw'. Als er sprake is van een (ingrijpende) wijziging van de 

elektrische installatie, is het niveau voor nieuwbouw van toepassing. Dit betekent dat in dat geval 

de huidige NEN 1010 moet worden gehanteerd. 

Er is sprake van een ingrijpende wijziging als: 

• De schakel- en verdeelinrichting in de meterkast wordt uitgebreid;  

• Er meer dan 1 lichtpunt of contactdoos wordt bijgeplaatst.  

Moet de hele installatie worden aangepast? 

Hier geldt dat het gezonde verstand en vakmanschap een belangrijke rol spelen. Als regel kan 

worden gehanteerd dat het deel van de installatie dat wordt gewijzigd en/of uitgebreid moet 

voldoen aan de huidige voorschriften. Ook de schakel- en verdeelinrichting in de meterkast moet 

worden aangepast. 



Installaties van voor 1975 

Hiervoor geldt dat er (alsnog) een aardlekschakelaar van 30 mA moet worden aangebracht. Ook 

het aantal groepen moet vaak worden aangepast. Achter 1 aardlekschakelaar mogen maximaal 2 

eindgroepen en bij gebruik van meer aardlekschakelaars mogen er maximaal 4 eindgroepen per 

aardlekschakelaar worden aangesloten. 

3.12.2 Elektrische installatie in de badruimte 

Algemeen 

De installatie in de badruimte moet geheel achter 1 of meer 30 mA aardlekschakelaar(s) van 30 

mA zijn aangesloten en zijn voorzien van een beschermingsleiding (aarding). 

Zone-indeling 

Volgens de NEN 1010 wordt de badruimte verdeeld in zones aangaande de toe te passen 

beschermingsmaatregelen en toegestane elektrische materieel, zie tabel 3.23 en afbeelding 3.9 

t/m afbeelding 3.17. 

Tabel 3.23 Zones in de badruimte 

Zone Omschrijving 

Zone 

0 

De ruimte in de badkuip of de douchebak. 

Zone 

1 

a. De ruimte begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 

2,25 m1) gerekend vanaf bovenzijde betreedbare vloer. 

b. Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden 

een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de 

douchekophouder op de normaal betreedbare vloer. 

Zone 

2 

De ruimte begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m1) 

gerekend vanaf normaal betreedbare vloer. 

1) Voor de ruimte boven een verlaagd plafond gelden geen speciale eisen. 

 

 
Afb. 3.9 Badkuip met raam 



 
Afb. 3.10 Badkuip met vaste afscheiding 

 
Afb. 3.11 Douchebak 

 
Afb. 3.12 Douchebak met vaste afscheiding 



 
Afb. 3.13 Douche zonder douchebak 

 
Afb. 3.14 Douche zonder douchebak, met vaste afscheiding 

 
Afb. 3.15 Badkuip (zones verticaal) 



 
Afb. 3.16 Douchebak (zones verticaal) 

 
Afb. 3.17 Douche zonder douchebak, met vaste afscheiding (zones verticaal)  

Zones 0, 1 en 2:  

• Alleen leidingsystemen bestemd voor voeding van elektrisch materieel in deze zones;  

• Geen lasdozen of contactdozen.  

Zone 0: 

• Uitsluitend vast bevestigde toestellen (IPX 7) speciaal ontworpen voor gebruik in badkuip, 
zoals whirlpool;  

• Tevens:  
o Deze toestellen installeren conform instructies van de fabrikant (vast opgesteld en 

aangesloten);  
o Vast opstellen en vast aansluiten;  
o Beschermen door een SELV met maximaal 12 V wisselspanning of 30 V 

gelijkspanning. (SELV betekent Safety Electronic Low Voltage, een richtijn voor het 

werken op een extra lage spanning om elektrische schokken te voorkomen.  



Zone 1: 

• Uitsluitend vast bevestigde warmwatertoestellen (IPX 5).  

Zone 2: 

• Uitsluitend vast aangesloten en vast bevestigde warmwatertoestellen (IPX 4) en;  

• Vast bevestigde verlichtingstoestellen (IPX 4) van klasse II;  

• Contactdozen gevoed door beschermingstrafo (scheer- en wandcontactdozen).  

Wasmachine/wasdroger 

Buiten zone 2 mogen die worden aangesloten op een wandcontactdoos, mits aangesloten op een 

eindgroep met een aardlekschakelaar van 30 mA. Tevens moet worden nagegaan of een extra 

eindgroep nodig is. 

Elektrische vloerverwarming 

Verwarmingselementen in de vloer die zijn bestemd voor ruimteverwarming mogen in alle zones 

zijn toegepast. Boven de elementen moet een deugdelijk gevlochten of gelaste metalen mat zijn 

aangebracht die is geaard, of moeten de elementen zijn voorzien van een geaard metalen scherm. 

De aangebrachte mat respectievelijk het toegepaste scherm moet tevens zijn verbonden met een 

plaatselijk aangebrachte aanvullende potentiaalvereffening. 

3.12.3 Installatie in de keuken 

De volgende voorzieningen moeten worden aangebracht bij aanwezigheid van: 

Opstelplaats kooktoestel 

• Aansluitleiding en aansluitpunt;  

• Aansluitpunt voor afzuigkap, verlichting of keukenmeubel.  

Aanrecht 

• Minimaal een extra dubbele wandcontactdoos;  

• Wandcontactdozen voor algemeen gebruik moeten over ten minste twee eindgroepen zijn 
verdeeld.  

(Vaat)wasmachine, wasdroger, elektrisch kooktoestel, boiler 

• Nagaan of extra eindgroep nodig is;  

• In een nieuwe installatie:  
o Toestel > 2 kW in nieuwe installatie: op afzonderlijke eindgroep.  

• In een bestaande installatie van voor 2005:  
o Aansluitwaarde > 3 kVA: op afzonderlijke eindgroep;  
o Aansluitwaarde < 3 kVA: op bestaande eindgroep met voldoende 'ruimte';  
o Aansluitleiding en aansluitpunt.  

Wandcontactdozen 

Alle wandcontactdozen in de keuken moeten zijn voorzien van beschermingscontacten. Bovendien 

moeten deze deel uitmaken van een eindgroep die is beveiligd door een aardlekschakelaar 30 mA. 

Aanbevolen installatiezones 

In afbeelding 3.18 ziet u de aanbevolen installatiezones voor leidingen en wandcontactdozen in de 

keuken. 



 
Afb. 3.18 Aanbevolen installatiezones (horizontaal en verticaal) 

3.12.4 Overige ruimten 

Opstelruimte 

Voor een het warmtapwatertoestel en eventueel de wasmachine en de droger dienen geaarde 

wandcontactdozen te worden geplaatst. Hierbij altijd de voorschriften van de fabrikant hanteren. 

Een centrale afzuigventilator vereist een perilex wandcontactdoos, omdat hier tegelijkertijd de 

voeding als de toerenregeling op is aangesloten. Voor types met draadloze toerenregeling is een 

normale wandcontactdoos voldoende. 

Toiletruimte 

Bij een closet met föhn en geurafzuiging moet u rekening houden met een elektrische voeding. 

Een lokaal aangebrachte afzuigventilator wordt aangesloten via lichtschakeling, eventueel met 

nadraaitijd. 

3.13 Sloop en afvoer bestaande installatie 

3.13.1 Loden leidingen 
Loden waterleidingen geven minuscule deeltjes af aan het drinkwater. Hierdoor komt lood in het 

lichaam terecht. 

De norm voor de toegestane hoeveelheid lood in drinkwater in de EG-Drinkwaterrichtlijn 

aangescherpt. De Nederlandse wetgeving heeft deze aanscherping overgenomen. Alle loden 

leidingen in de woning moeten worden vervangen, ook die naar het closet, douche, of andere 

tappunten waar geen water wordt geconsumeerd. 

3.13.2 Asbest 
In bestaande woningen van voor 1993 kunt u asbest tegenkomen, bijvoorbeeld als plaatmateriaal, 

pakkingen, rioleringsleidingen en ventilatiekanalen. Asbestvezels vormen een gevaar voor de 

volksgezondheid. Het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen is sinds 1993 geheel 

verboden en er zijn voor het verwijderen van asbest speciale maatregelen vereist. Voor het 

verwijderen van asbest leidingen moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. In de 

offerte kunt u deze werkzaamheden het beste uitsluiten. 

4 Werkvoorbereiding en uitvoering 

4.1 Benodigde gegevens 
Om het werk te kunnen gaan uitvoeren heeft u de volgende zaken nodig: 

• De omschrijving van de installatie in de offerte;  

• De plattegrondtekeningen met de plaats van het sanitair, de aansluitingen van de 
tappunten, de accessoires en het warmtapwatertoestel;  

• De model-opstellingstekeningen in het Sanitair Montagehandboek;  

• Gegevens van de toe te passen toestellen, leidingmaterialen en -middellijnen.  



4.2 Plaats van de tappunten en accessoires in de badruimte 

De indeling van de badruimte en de uitvoering van het sanitair liggen vast. Daarmee globaal ook 

de plaats van de tappunten en accessoires. Voor enkele opstellingen zijn in de tabel enkele 

belangrijke montagematen gegeven. 

Tabel 4.1 Richtwaarden montagehoogten vanaf afgewerkte vloer 

Sanitair toestel Hoogte 

bovenzijde 

[mm] 

Hoogte aansluiting kw 

(en ww) 

[mm] 

Afstand tussen aansluiting 

kw en ww 

[mm] 

Wastafelcombinatie 850 560 200 

Handwasbak 850 560 - 

Bidet 400 170 300 

Douche - 1.2001) 150 

Bad 560 1552) 150 

Closetstortbak laag 850 800 - 

1) Gemeten vanaf douchebodem. 

2) Gemeten vanaf bovenzijde bad.  

 

Er zijn daarin echter tal van variaties mogelijk, met name voor bad en douche. In afbeelding 4.1 

t/m 4.3 zijn enkele voorbeelden van de uitvoering van bad- en douche-inrichtingen gegeven. 

Belangrijk is om rekening te houden met de lichaamslengte van de gebruikers. 

Standaardmontagehoogten gaan uit van een lichaamslengte van 1,70 m. Wenst de klant 

aangepaste montagehoogten dan kunt u tabel 4.2 en bijbehorende afbeelding 4.4 hanteren. Tot 

slot staan in tabel 4.3 de adviesmontagehoogten van de accessoires in afbeelding 4.5 t/m 4.7. 

Overleg met de klant over de toe te passen montagehoogten en leg afspraken hierover schriftelijk 

vast. 

 
Afb. 4.1 Opstelling van bad met toevoer via overloop (denk aan beveiliging tegen terugstroming) 



 
Afb. 4.2 Luxe douchecombinatie 

 
Afb. 4.3 Douchecombinatie met vaste hoofddouche en zijdouches 

Tabel 4.2 Advies-montagehoogten van doucheornamenten in afbeelding 4.4 

Omschrijving Montagehoogte1) [mm] 

Lichaamslengte H 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 

Mengkraan/stopkraan  h0 1.080 1.135 1.200 1.260 1.324 

Zijdouche h1 575 610 650 690 725 

Zijdouche h2 1.030 1.090 1.150 1.210 1.275 

Zijdouche h3 1.330 1.415 1.500 1.590 1.670 

Hoofddouche h4 2.000 2.125 2.250 2.375 2.495 

1) Gemeten vanaf douchebodem. 

 



 
Afb. 4.4 Advies-montagehoogten vaste hoofddouche en zijdouches 

 
Afb. 4.5 Accessoires bij wastafel 

 
Afb. 4.6 Accessoires bij closet 



 
Afb. 4.7 Accessoires bij bad 

Tabel 4.3 Richtwaarden voor montagehoogten van accessoires 

Omschrijving Montagehoogte [mm] 

Min. Max. 

Wastafel Spiegel (onderzijde) 1.100 1.250 

Planchet 1.150 1.250 

Glashouder 1.150 1.250 

Zeephouder/zeepdispenser 950 1.050 

Handdoekring 900 1.000 

Handdoekhouder 850 950 

Closet Closetrolhouder 700 800 

Reserverolhouder 200 250 

Borstelgarnituur 200 250 

Bad Badgreep 600/800 mm 1.550 1.750 

Haak 1.550 1.750 

Zeephouder/zeepdispenser 1001) 3501) 

Badgreep 300 mm 70 150 

Bidet Badgreep 900 950 

Handdoekring 900 950 

Zeephouder 650 750 

Douche Badgreep 600/800 mm 1.550 1.750 

Haak 1.550 1.750 

Zeephouder/zeepdispenser 1.200 1.500 



Badgreep 300 mm 1.200 1.500 

1) Gemeten vanaf bovenzijde bad. 

 

4.3 Opstelling en aansluitingen warmtapwatertoestel 
Bij de opstelling van het warmwatertoestel moet u de volgende zaken in acht nemen: 

• Installatievoorschriften van de fabrikant;  

• Ruimte rondom het toestel voor leidingen, bediening en onderhoud;  

• Afsluiters, inlaatcombinatie e.d. goed bereikbaar;  

• Voldoende ventilatie om de temperatuur van de opstelplaats < 25 °C te houden;  

• Aansluitmogelijkheid op riolering, rookgasafvoer en elektrische voeding;  

• Uitmonding rookgasafvoer.  

4.4 Aandachtspunten bij de leidingaanleg 

4.4.1 Wachttijd warm water 
In bestaande woningbouw komt het vaak voor dat u moet afwijken van het oorspronkelijk 

bedachte leidingtracé. De maximumwachttijd (keuken, douche en wastafel) moet u echter altijd in 

acht nemen. In par. 2.5.2 is dit toegelicht. 

In bijlage A zijn tabellen opgenomen waarmee u de wachttijd eenvoudig kunt controleren. 

4.4.2 Leidingmiddellijnen 

Als er nog geen leidingmiddellijnen zijn bepaald, kunt u die op eenvoudige wijze controleren 

volgens par. 3.3 en 3.4. Met name bij het toepassen van douchepanelen en/of 

gelijktijdigheidsklassen II of III en/of een hogere comfortklasse volgens de Gaskeurcriteria dient u 

veelal grotere middellijnen dan de gebruikelijke toe te passen. 

4.4.3 Legionellapreventie 

Een speciaal punt van aandacht in verband met het tegengaan van de uitgroei van de 

Legionellabacterie is het voorkomen van opwarming van koudwaterleidingen. Daarnaast moeten 

ook warmwaterleidingen na gebruik voldoende kunnen afkoelen (< 25 °C). 

Hanteer de volgende richtlijnen: 

• Werk waterleidingen niet weg in een vloer met vloerverwarming of in een schacht met 

leidingen waarin continu warm water circuleert (alleen onder bepaalde voorwaarden is dit 
toegestaan (zie ISSO-checklist hotspots en ISSO/SBR-publicatie 811);  

• Plaats een veelgebruikt tappunt aan het einde van een leidingtracé, zodat de verblijftijd 
van het water in het leidingsysteem kort is;  

• Creëer geen dode einden en verwijder deze uit de installatie tot op het T-stuk;  

• Gebruik bij voorkeur teflontape i.p.v. hennep;  

• Zorg dat leidingen en appendages inwendig schoon zijn;  

• Stel de warmwatertemperatuur in tussen 60 en 70 °C;  

• Warmwateruittapleidingen niet isoleren;  

• Zorg dat de temperatuur van het warm water in een circulatiesysteem nergens lager is dan 

60 °C;  

• Zorg dat de temperatuur in een warmtapwater-voorraadtoestel nergens hoger is dan 60 
°C. Als dit niet mogelijk is dan wekelijks automatisch preventief thermisch desinfecteren;  

• Voor bed & breakfast > 5 personen is het verplicht een risicoanalyse en beheersplan te 
laten maken door BRL-6010-gecertificeerd bedrijf.  

In ISSO/Uneto-VNI-richtlijn 30.5 'Legionellacode' zijn uitgebreide richtlijnen voor 

Legionellapreventie in woningen opgenomen. 
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4.4.4 Opvangen van expansie 

Mogelijke lengteveranderingen in leidingen dienen opgevangen te worden. Lengteveranderingen 

ontstaan door temperatuurverschillen. Bij het bepalen van de voorzieningen om expansie op te 

vangen wordt uitgegaan van de minimale temperatuur bij montageomstandigheden (bijvoorbeeld 

10 °C) en de maximale temperatuur bij gebruik (bijvoorbeeld 65 °C). 

Om beschadigingen door expansie te voorkomen moeten in ieder geval de volgende maatregelen 

worden genomen (tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven): 

• Warmtapwaterleidingen mogen niet in vloeren en muren worden aangebracht zonder 
voorzieningen die uitzetting en krimp van die leidingen mogelijk maken;  

• Tussen twee gefixeerde punten van een leiding moet een lengteverandering mogelijk zijn.  

Een gangbare wijze om lengteverandering op te vangen is een expansiebeen. Een expansiebeen is 

dat deel van de leiding dat een vormverandering op moet vangen. Dit is geïllustreerd in afbeelding 

4.8. De lengte van het expansiebeen in relatie tot de lengte van de te expanderen leiding en de 

middellijn van de leiding is gegeven in tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Maximumlengte expansiebeen in koperen ww-leiding 

Lengte expansiebeen 

[mm] 

duitw 

[mm] 

Op te vangen leidinglengte 

[m] 

500 10, 12 en 15 ≤ 5 

750 22 en 28 ≤ 10 

 

 
Afb. 4.8 Relatie leidinglengte en expansiebeen bij bochten en aftakkingen  

4.5 Aansluitingen sanitaire toestellen 

Sluit alle kranen zoveel mogelijk aan via een muurplaat. Dit geeft de nodige flexibiliteit in de 

verschillende fasen van de levensloop van de installatie (aanleg, beproeving, afmontage, 

onderhoud en aanpassing). In de muurplaten onder de wastafel, de handwasbak, het bidet en het 

aanrecht kunnen desgewenst hoekstopkranen worden gemonteerd. Ook kunt u eenvoudig 

aansluitingen met flexibele slang aanbrengen. Een bijkomende voordeel daarvan is het tegengaan 

van waterslag. U moet ze dan wel in een lus leggen. 

4.6 Aanleg elektrotechnische voorzieningen 

4.6.1 Leidingaanleg 
Elektriciteitsleidingen in wanden moeten horizontaal of verticaal lopen, zo dicht mogelijk tegen het 

plafond en zo dicht mogelijk bij een hoek. Hierdoor wordt het risico op beschadiging van de 

leidingen bij het boren en daardoor onder spanning komen te staan van de muur, beperkt. 

De zones 0, 1 en 2 in een badruimte, zoals beschreven in par. 3.12, lopen door tot 5 cm in de 

aangrenzende wand. Hierin mogen alleen leidingen worden aangebracht voor elektrisch materieel 

in de zones zelf. In deze laag van 5 cm, gerekend vanuit de badruimte, mogen dus geen andere 



leidingen zijn aangebracht voor een installatie van een aangrenzende ruimte. Bij een geringe 

wanddikte van bijvoorbeeld 7 cm ontstaan hier dus problemen vanwege de diepte van de 

inbouwdozen van 3,5, 4,5 of 5,5 cm. 

4.6.2 Aarding 

Als de drinkwaterinstallatie in de woning als beschermingsleiding voor de aarding wordt gebruikt, 

overleg dan met de elektrotechnische installateur over het aanleggen van een nieuwe 

beschermingsleiding. 

Als er voor gekozen wordt om de bestaande situatie te handhaven, tref dan de juiste 

voorzorgsmaatregelen (zie bijlage C). 

4.6.3 Potentiaalvereffening 

Zorg ervoor dat de basispotentiaalvereffening (het koppelen van alle metalen leidingsystemen in de 

woning) in stand blijft. 

De aanvullende potentiaalvereffening in de badruimte moet in stand blijven. Houdt er rekening 

mee dat de elektrotechnische installateur alle metalen delen in de badruimte met een 

vereffeningsleiding zal gaan verbinden. 

Maak goede afspraken met de elektrotechnische installateur over de aanleg van een deugdelijk 

gevlochten of gelaste metalen mat onder de tegels en het verbinden van deze mat met de 

vereffeningsleiding. 

Indien u gebruik maakt van kunststofleidingen met een metalen barrièrelaag, zorg er dan voor dat 

de koppelingen op de juiste wijze worden aangebracht en overleg met de elektrotechnische 

installateur om problemen achteraf te voorkomen. 

4.6.4 Elektrische vloerverwarming 

Let er bij het toepassen van elektrische vloerverwarming op dat boven de elementen een 

deugdelijk gevlochten of gelaste metalen mat moet zijn aangebracht die is geaard, of dat de 

elementen zijn voorzien van een geaard metalen scherm. De mat of het scherm moet tevens zijn 

verbonden met de aanvullende potentiaalvereffening. 

4.6.5 Veilig werken 

Het belangrijkste is dat er alleen aan de elektrische installatie wordt gewerkt als de spanning is 

uitgeschakeld. 

In oudere percelen is het mogelijk dat metalen delen van verwarmings- of drinkwaterinstallatie nog 

worden gebruikt als beschermingsleiding. Bij reparaties of wijzigingen mag de metalen leiding niet 

worden onderbroken voordat over de plaats van de onderbreking een overbrugging met een 

beschermingsleiding is aangebracht. 

4.7 Sloop- en afvoer materiaal 
Zorg voor een gescheiden inzameling van het rest- en sloopmateriaal. Voor metalen gebeurt dit uit 

financieel oogpunt. De vereniging FKS heeft faciliteiten voor het verzamelen en inleveren van 

kunststof materiaal. 

Lijmen, verdunningsmiddelen e.d. vallen onder chemisch afval. 

4.8 Afpersen, spoelen, inregelen en testen 

4.8.1 Afpersen 
Bij het gereedkomen van een (deel van een) leidingwaterinstallatie, moet deze aan een persproef 

met leidingwater worden onderworpen. 

Voor metalen en multilayer leidingsystemen gelden de volgende eisen: 

• Toestellen die schade kunnen ondervinden van de persproef mogen niet mee worden 

geperst;  

• Alle openingen in de te persen leiding afsluiten;  

• Voor de persproef de installatie goed ontluchten;  

http://linkmanager.isso.nl/Connect/buhpst


• De persdruk bedraagt 1,5 x de maximumwerkdruk met een minimum van 1 Mpa (1000 

kPa, of 10 bar);  

• De persdruk moet gedurende ten minste 5 minuten in stand blijven, zonder bijpompen;  

• Er moet gebruik worden gemaakt van een manometer met een kastmiddellijn van ten 
minste 63 mm en een bereik van 1,6 Mpa (1600 kPa of 16 bar).  

Voor geheel kunststofleidingen gelden andere eisen (zie hiervoor Waterwerkblad WB 2.3). 

4.8.2 Spoelen 

Na het afpersen moeten alle leidingen van de installatie worden gereinigd door te spoelen met 

drinkwater volgens de richtlijnen in Waterwerkblad WB 2.4. 

De spoelsnelheid moet minimaal 2 m/s zijn en de spoeltijd circa 10 sec. per meter leiding. 

4.8.3 Inregelen 

Voor het in gebruik stellen van de installatie moeten de toestellen die daarvoor in aanmerking 

komen worden ingeregeld, of moet daarvan de instelling worden gecontroleerd. 

Dit geldt voor: 

• Het warmtapwatertoestel;  

• Eenhendelmengkranen met temperatuurbegrenzing;  

• Thermostatische mengkranen;  

• Inregelafsluiter in een circulatieleiding;  

• Circulatiepomp (toerental).  

4.8.4 Controleren van de werking 

Na het inregelen controleert u de waterzijdige werking van de installatie. De temperaturen, 

volumestromen en de wachttijden op de tappunten moeten worden gehaald. Bij 

gelijktijdigheidklasse II en III moeten twee, respectievelijk drie ww-tappunten en een ander 

veelgebruikt kw-tappunt (wm-kraan) gelijktijdig geopend zijn. 

Er mag daarbij geen sprake zijn van geluidshinder t.g.v. een te hoge stroomsnelheid of waterslag. 

Tot slot vult u een opleveringsrapport in. 

4.9 Opleveren 

U levert de installatie op aan de gebruiker door een korte demonstratie en uitleg van de werking 

van de installatie en het onderhoud en het overhandigen van een set met: 

• Gebruikersinstructie (zie par. 5.2);  

• Technische documentatie van apparaten en sanitaire toestellen;  

• Opleveringsrapport/onderhoudskaart;  

• Informatie over een mogelijk onderhoudscontract.  

5 Onderhoud 

5.1 De leidingwaterinstallatie heeft onderhoud nodig 
Regelmatig onderhoud van de leidingwaterinstallatie draagt bij aan: 

• Een lange levensduur van de installatie;  

• Verkleining van de kans op tussentijdse storingen;  

• Beperking van water- energiegebruik;  

• Het voorkomen van onveilige situaties;  

• Communicatie met de gebruiker.  

In de Waterwerkbladen is aangegeven dat een leidingwaterinstallatie minimaal 1 x per jaar moet 

worden onderhouden. 
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Voordat u een onderhoudscontract afsluit met een klant dient u zich er van te vergewissen dat de 

betreffende installatie voldoet aan de van toepassing zijnde eisen en normen. Als de installatie niet 

voldoet, deelt u dit de klant mee. U kunt desgewenst een opgave doen van de kosten voor het in 

orde maken van de installatie. U dient exact te omschrijven welke kosten wel en niet standaard 

onder het onderhoudscontract vallen. Daarnaast dient de gebruiker te beschikken over een 

'gebruikersinstructie' en een complete set technische documentatie van apparaten en sanitaire 

toestellen die onderdeel vormen van de installatie. 

5.2 Gebruikersinstructie 

In de gebruikersinstructie dienen de volgende elementen te zijn opgenomen: 

• Een algemeen schema van een leidingwaterinstallatie in een woning;  

• Een uitleg van de gelijktijdigheidklasse en eventueel comfortklasse van de aangebrachte 
installatie. (Wat kan de gebruiker wel/niet verwachten);  

• Een uitleg van het belang van een zorgvuldig beheer van de leidingwaterinstallatie in 
verband met veiligheid, gezondheid, energiegebruik, comfort en het voorkomen van 

defecten en storingen;  

• Het onderstrepen van het belang van jaarlijks onderhoud;  

• Het onderstrepen van het gevaar van het teniet doen van de prestaties en/of de veiligheid 
van de installatie als men niet-deskundigen de installatie laat uitbreiden of aanpassen;  

• Het aangeven van de mogelijkheden voor een onderhoudsconctract (eventueel in 
combinatie met het onderhoud van de CV- en ventilatie-installatie);  

• Het zorgvuldig bewaren van de map met opleverings-/onderhoudskaart en 
bedieningsinstructies van de geïnstalleerde sanitaire en warmtapwatertoestellen;  

• Het wekelijks spoelen van weinig gebruikte tappunten;  

• Het spoelen van alle tappunten na langdurige afwezigheid;  

• Het voor de winter aftappen van leidingen die kunnen bevriezen;  

• Het controleren van de warmtapwatertemperatuur;  

• Het verwijderen kalkaanslag van tapkranen, schuimstraalmondstukken, douchekoppen en 
dergelijke.  

5.3 Onderhoudsinstructie 

De opzet van de onderhoudsinstructie voor een leidingwaterinstallatie in een woning is 

vormgegeven in tabel 5.1 in de vorm van een checklist die u naar eigen behoeven kunt aanvullen 

en verder specificeren. 

Na het invullen van de lijst zal blijken of er: 

• Reparaties verricht moeten worden die buiten het onderhoudscontract vallen;  

• Vervangingen moeten worden gepleegd;  

• Aanpassingen noodzakelijk zijn.  

In overleg met de klant kunt u een offerte maken. 

Tabel 5.1 Checklist onderhoud leidingwaterinstallatie 

Omschrijving Aandachtspunt Handelingen Opmerking 

Voorbereiding Klachten Informeren Notitie 

Gebruikersinstructiemap K Aanwezig? 

Volledig? 

Kw-verdeler  Verbindingen Kv-l 
 

Appendages Kv-l-f 
 

Leidingen algemeen Verbindingen Kv-l 
 

Condensvorming Kv-c (kw) 



Dode einden Kv Verwijderen 

Beugeling Kv-b 
 

Doorvoeringen Kv-c-l 
 

Isolatie Kv-b Indien aanwezig 

Tapwatercirculatiepomp 

(indien aanwezig)  

Koppelingen Kv-l 
 

Asafdichtingen Kv-l 
 

Toerenregeling Kf/I Cavitatie/geluid 

Inregelafsluiter Kv-l-f/M/I Zie par. 3.5 

Keerklep Kv-l-f 
 

Elektrische aansluiting Kv-b 
 

Warmtapwatertoestel (excl. 

gaszijdig) 

Inlaatcombinatie Kv-l-f 
 

Volumestroombegrenzer Kv-l-f Indien aanwezig 

Thermostaat M/Kf/I > 60 °C 

Anode Kf Stalen gasboiler 

Sediment K-R Boiler, volgens 

instructie fabrikant 

Isolatie + mantel Kv-b 
 

Elektrische aansluiting Kv-b 
 

Tapkranen  Tapkranen (kw) Kv-l-f/M1) 
 

Slangwartelkraan (incl. 

beveiliging) 

Kv-l-f/M1) 
 

Urinoirspoelkraan Kv-l-f/M1) Spoelduur 

Stopkraan Kvl-f Indien aanwezig 

Mengkranen Tweegreeps Kv-l-f/M1) 
 

Eenhendel Kv-l-f/M1) Waterslag 

Thermostatisch Kv-l-f/M*/I/R Temperatuur inst. 

Ontkalken en reinigen 

zeefjes 

Stopkranen Kvl-f Indien aanwezig 

Closetreservoir Bodemklep K-R 
 

Betekenis van de afkortingen 

I = Instellen, K = Kontrole, M = Meten, R = Reinigen 

b = beschadiging, c = corrosie, f = functioneren, l = lekkage, v = visueel  

1) Volumestroom en/of temperatuur meten bij twijfel of klachten. Neem hierbij de 

gelijktijdigheidklasse in acht. 



Bijlage A Tabellen en grafieken 

In deze bijlage zijn tabellen en afbeeldingen opgenomen die specifiek zijn voor de genoemde 

leidingmaterialen. 

Per leidingmateriaal zijn de volgende tabellen en afbeeldingen gegeven: 

• Een algemene tabel met de belangrijkste leidinggegevens;  

• Een grafiek ter controle van de maximum leidingwachttijd van 20 seconden bij 
enkelvoudige warmwateruittapleidingen;  

• Tabel voor het bepalen van de wachttijd bij meervoudige ww-uittapleidingen.  

A.1 Koperen buis 

Tabel A.1 Algemene leidinggegevens koperen buis 

Gegeven Eenheid Middellijn [mm] 

10/8 12/10 15/13 22/19,8 

Inhoud l/m 0,0503 0,0785 0,1327 0,3079 

DHw,70 opbouw - 1,55 1,55 1,55 1,55 

DHw,70 inbouw/mantelbuis - 1,50 1,50 1,50 1,50 

Leidingwachttijd bij qv = 5 l/min s/m s/m 1,5 2,5 5,7 

qv, v = 1 m/s l/min 3 5 8 18 

qv, v = 1,5 m/s l/min 5 7 12 28 

qv, v = 2 m/s l/min 6 9 16 37 

Max TE, v = 1 m/s - 0,4 0,9 2,6 13,8 

Max TE, v = 1,5 m/s - 0,8 2,0 5,8 31,0 

Max TE, v = 2 m/s - 1,5 3,6 10,2 55,0 

 

 
Afb. A.1 Grafiek voor controle wachttijd van enkelvoudige uittapleidingen van koper  

Voorbeeld enkelvoudige uittapleiding: 

Lengte enkelvoudige uittapleiding = 20 m, volumestroom warm water qvw = 5 l/min, vtoel = 1,5 

m/s. 

Het snijpunt van 5 l/min en 20 m ligt buiten het donker gearceerde gebied behorende bij vtoel = 1,5 

m/s. De lengte en dus ook de wachttijd is te lang. 



Bij vtoel = 2 m/s kunt u wel binnen de wachttijd blijven. U moet dan koper 10/8 mm toepassen (en 

een controle op waterslag doen). 

Tabel A.2 Tabel met wachttijden van meervoudige uittapleidingen van koper bij qvw = 5 l/min  

Lengte 

[m] 

Leidingwachttijd [s] bij middellijn 

22/19,8 [mm] 15/13 [mm] 12/10 [mm] 10/8 [mm] 

1 6 2 1 1 

2 11 5 3 2 

3 17 7 4 3 

4 23 10 6 4 

5 29 12 7 5 

6 34 15 9 6 

7 40 17 10 7 

8 46 20 12 7 

9 52 22 13 8 

10 57 25 15 9 

12 69 30 18 11 

14 80 35 20 13 

16 92 40 23 15 

18 103 44 26 17 

20 115 49 29 19 

22 126 54 32 21 

24 137 59 35 22 

 

Tabel A.3 Correctiefactor tabel A.2 bij andere volumestroom dan 5 l/min 

qvw 

[l/min] 

f 

[-] 

qww 

[l/min] 

f 

[-] 

1 5,0 6 0,8 

1,5 3,3 6,5 0,8 

2 2,5 7 0,7 

2,5 2,0 7,5 0,7 

3 1,7 8 0,6 

3,5 1,4 8,5 0,6 

4 1,3 9 0,6 

4,5 1,1 9,5 0,5 

5 1,0 10 0,5 



5,5 0,9 10,5 0,5 

 

Voorbeeld meervoudige uittapleiding 

Een gecombineerde koperen warmwaterleiding vanaf het warmtapwatertoestel tot een tappunt 

bestaat uit: 

2 m: 15/13 mm; 3 m: 12/10 mm en 4 m: 10/8 mm. 

Wat is de wachttijd bij een ww-volumestroom van 2,5 l/min? 

Bij 5 l/min geldt: 

Wachttijd 2 m, 15/13 mm: 5 s 

Wachttijd 3 m, 12/10 mm:  4 s 

Wachttijd 4 m, 10/8 mm:  4 s 
 

____ + 

Totale leidingwachttijd (5 l/min): 13 s 

 

Totale wachttijd bij qv = 2,5 l/min = (5/2,5) x 13 = 26 s. 

(of zoek factor op in tabel A.3: wachttijd = 2 x 13 = 26 s). 

A.2 PE-X/Al en overige meerlagentechniek-buizen 

De hier gegeven informatie is gebaseerd op PE-X/Al meerlagentechniek-buis. Er zijn verschillende 

typen meerlagentechniek-buis (multi layer buis) op de markt. Aangezien de verschillende typen 

gekenmerkt worden door vergelijkbare maatvoering en globaal dezelfde DHw,70- factoren kunnen 

de hier gegeven tabellen en afbeeldingen ook gebruikt worden voor de andere multi layer buizen 

zoals: 

• PE-RT/Al;  

• PE-X/EVOH.  

Tabel A.4 Algemene leidinggegevens PE-X/A1-buis 

Gegeven Eenheid Middellijn [mm] 

DN16 DN20 DN25 DN32 

Inhoud l/m 0,1039 0,1767 0,3142 0,5309 

DHw,70 opbouw - 1,55 1,55 1,55 1,55 

DHw,70 inbouw/mantelbuis - 1,50 1,50 1,50 1,50 

Leidingwachttijd bij 5 l/min  s/m 1,9 3,3 5,8 9,9 

qv, v = 1 m/s l/min 6 11 19 32 

qv, v = 1,5 m/s l/min 9 16 28 48 

qv, v = 2 m/s l/min 12 21 38 64 

Max TE, v = 1 m/s - 1,6 4,5 14,3 40,9 

Max TE, v = 1,5 m/s - 3,5 10,2 32,2 92,1 

Max TE, v = 2 m/s - 6,3 18,1 57,3 163,7 

 



 
Afb. A.2 Grafiek voor controle wachttijd van enkelvoudige uittapleidingen van multi layer-buis  

Voor toelichting en voorbeeld zie koperen buis. 

Tabel A.5 Tabel met wachttijden van meervoudige uittapleidingen van meerlagentechniek-buis bij 

qvw = 5 l/min  

Lengte 

[m] 

Leidingwachttijd [s] bij middellijn [mm] 

DN32 DN25 DN20 DN16 

1 10 6 3 2 

2 20 12 7 4 

3 30 18 10 6 

4 40 23 13 8 

5 49 29 16 10 

6 59 35 20 12 

7 69 41 23 14 

8 79 47 26 15 

9 89 53 30 17 

10 99 58 33 19 

12 119 70 39 23 

14 138 82 46 27 

16 158 93 53 31 

18 178 105 59 35 

20 198 117 66 39 

22 217 129 72 43 

24 237 140 79 46 

 

Voor toelichting en voorbeeld zie koperen buis. 

A.3 PE-X 

Tabel A.6 Algemene leidinggegevens PE-X-buis 



Gegeven Eenheid Middellijn [mm] 

DN12 DN14 DN16 DN20 

Inhoud l/m 0,066 0,085 0,121 0,186 

DHw,70 opbouw - 1,60 1,60 1,60 1,60 

DHw,70 inbouw/mantelbuis - 1,55 1,55 1,55 1,55 

Leidingwachttijd 5 l/min s/m 1,3 1,6 2,3 3,6 

qv, v = 1 m/s l/min 4 5 7 11 

qv, v = 1,5 m/s l/min 6 8 11 17 

qv, v = 2 m/s l/min 8 10 14 22 

Max TE, v = 1 m/s - 0,6 1,0 2,1 5,0 

Max TE, v = 1,5 m/s - 1,4 2,4 4,8 11,3 

Max TE, v = 2 m/s - 2,6 4,2 8,5 20,1 

 

 
Afb. A.3 Grafiek voor controle wachttijd van enkelvoudige uittapleidingen van PE-X  

Voor toelichting en voorbeeld zie koperen buis. 

Tabel A.7 Tabel met wachttijden van meervoudige uittapleidingen van PE-X-buis bij qvw = 5 l/min  

Lengte 

[m] 

Leidingwachttijd [s] bij middellijn [mm] 

DN12 DN14 DN16 DN20 

1 1 2 2 4 

2 3 3 5 7 

3 4 5 7 11 

4 5 7 9 14 

5 6 8 12 18 

6 8 10 14 21 

7 9 11 16 25 

8 10 13 19 29 



9 11 15 21 32 

10 13 16 23 36 

12 15 20 28 43 

14 18 23 32 50 

16 20 26 37 57 

18 23 29 42 64 

20 26 33 46 72 

22 28 36 51 79 

24 31 39 56 86 

 

Voor toelichting en voorbeeld zie koperen buis. 

A.4 PVC en overige kunststof 
De hier gegeven informatie is gebaseerd op PVC-C-buis. Er zijn verschillende soorten kunststof buis 

op de markt. Aangezien de verschillende typen gekenmerkt worden door vergelijkbare maatvoering 

en globaal dezelfde DHw,70- factoren kunnen de hier gegeven tabellen en afbeeldingen ook gebruikt 

worden voor de andere kunststof buizen zoals: 

• PP-R;  

• PB.  

Tabel A.8 Algemene leidinggegevens PVC-C-buis 

Gegeven Eenheid Middellijn [mm] 

DN14 DN16 DN20 DN25 

Inhoud l/m 0,092 0,129 0,206 0,327 

DHw,70 opbouw - 1,20 1,20 1,20 1,20 

DHw,70 inbouw/mantelbuis - 1,15 1,15 1,15 1,15 

Leidingwachttijd bij 5 l/min s/m 1,3 1,9 3,0 4,7 

qv, v = 1 m/s l/min 5 8 12 20 

qv, v = 1,5 m/s l/min 8 12 19 29 

qv, v = 2 m/s l/min 11 15 25 39 

Max TE, v = 1 m/s - 1,2 2,4 6,2 15,5 

Max TE, v = 1,5 m/s - 2,7 5,4 13,9 34,9 

Max TE, v = 2 m/s - 4,9 9,6 24,7 62,0 

 



 
Afb. A.4 Grafiek voor controle wachttijd van enkelvoudige uittapleidingen van PVC-C-buis 

Tabel A.9 Tabel met wachttijden van meervoudige uittapleidingen van PVC -C-buis bij qvw = 5 l/min 

Lengte 

[m] 

Leidingwachttijd [s] bij middellijn [mm] 

DN14 DN16 DN20 DN25 

1 1 2 3 5 

2 3 4 6 9 

3 4 6 9 14 

4 5 7 12 19 

5 7 9 15 24 

6 8 11 18 28 

7 9 13 21 33 

8 11 15 24 38 

9 12 17 27 42 

10 13 19 30 47 

12 16 22 36 56 

14 18 26 42 66 

16 21 30 47 75 

18 24 33 53 85 

20 26 37 59 94 

22 29 41 65 104 

24 32 44 71 113 

 

Voor toelichting en voorbeeld zie koperen buis. 

Bijlage B Voorbeeld 

Gegevens 
In afbeelding B.1 is het leidingschema gegeven. 



Leidingmateriaal:  koper 

Hoogte van tappunt G (t.o.v. watermeter):  6,7 m 

Leidinglengte watermeter tot punt G (kw+ww): 12 m 

Leidinglengte ww-toestel tot keukentappunt C: 9 m 

Leveringsdruk na de watermeter: 300 kPa 

Comforteis, gelijktijdig gebruik douche-keuken: IIa 

Maximumstroomsnelheid: 1,5 m/s 

Ontwerpvolumestromen en TE per tappunt: zie tabel B.1 

 

 

Afb. B.1 Schema van de leidingwaterinstallatie 

Tabel B.1 Nominale volumestromen 

Onderdeel Koud water Warm water 

qv [l/min] TE qv [l/min] TE 

C Keuken-mk 10 4 5 1 

F Douche-mk (S) 10 4 6 1,5 

E Bad 150 l 10 4 6 1,5 

G Wastafel-mk 5 1 3 0,4 

B Handwasbak-mk 2,5 0,25 - - 

A Closet 2,5 0,25 - - 

D Vaatwasmachine 10 4 - - 

H Wasmachine 10 4 - - 

 
Uitwerking 

1. Controle beschikbaar drukverlies warmtapwatertoestel 
Zoek dit op met behulp van afbeelding 2.5. Leidinglengte = 12 m, hoogte = 6,7 m en druk aan 

watermeter = 300 kPa. 

Resultaat: Beschikbaar drukverlies voor warmtapwatertoestel is meer dan 100 kPa. Dit is in 
principe voldoende voor de meeste gangbare toestellen. 

2. Eerste controle van de wachttijd 
De leidingwachttijd voor het keukentappunt wordt getoetst. 
qv = 5 l/min en l = 9 m.  

Zoek met behulp van afbeelding A.1 op of een leidingwachttijd kleiner dan 20 sec. haalbaar is. 



Resultaat: Het snijpunt licht in het gearceerde gebied van vmax = 1,5 m/s. Met een enkelvoudige 

uittapleiding 12/10 mm is het haalbaar. 

3. Middellijnen warm water 
De warmwaterleidingen kunnen het beste als eerste worden bepaald, omdat de uitkomsten nodig 
zijn voor het bepalen van de koudwaterleiding. De middellijnen van de secties, waarop toestellen 

zijn aangesloten die vallen onder de gelijktijdigheidsklassen (K/D/B) worden bepaald op basis van 
de TE in tabel 3.5 bij de gegeven gelijktijdigheidsklasse (IIa). U kijkt welke van de ww-tappunten 
K/D/B op de sectie zijn aangesloten en leest in tabel 3.5 de bijbehorende TE af. Zijn er daarnaast 
ook andere ww-tappunten aangesloten op een van deze secties dan kunnen die buiten 
beschouwing blijven. 
Van de secties waarop alleen overige ww-tappunten zijn aangesloten bepaalt u de som TE (sectie 
15 in dit voorbeeld). 

Op basis van de som TE kan met afbeelding 4.2 de minimale leidingmiddellijn bepaald worden. Met 
dat gegeven kan een leiding gekozen worden. 

Tabel B.2 Overzicht TE en middellijnen warmwaterleidingen 

Sectie Tappunten TE 

K/D/B (tabel 3.5) 

Som TE overig Som TE dmin 

[mm] 

D/d 

[mm] 

12 C,E,F, (G)  5 n.v.t.1) 5 12 15/13 

13 E,F, (G) 1,5 n.v.t.1) 1,5 9 12/10 

14 F,(G) 1,5 n.v.t.1) 1,5 9 12/10 

15 G n.v.t. 0,4 0,4 8 12/10 

16 C 1 - 1 8 12/10 

1) Bij ww-leidingen TE van overige tappunten niet optellen bij TE K/D/B.  

 
4. Eindcontrole leidingwachttijd 

Er is gekozen voor een meervoudige (gecombineerde) uittapleiding naar de badruimte en de 
keuken. 

Lengte sectie 12 (15/13 mm) = 3 m. 
Lengte sectie 16 (12/10 mm) = 6 m. 

Zoek op in tabel A.2: 
 

Wachttijd sectie 12: 7 s 

Wachttijd sectie 16:  9 s 
 

____ + 

Totale leidingwachttijd (5 l/min): 16 s 

 
De ww-volumestroom van het keukentappunt is 5 l/min, dus correctie is niet nodig. 

Conclusie: De gecombineerde leiding voldoet (twl < 20 s). 

5. Middellijnen koud water 
De koudwaterleidingen worden gekozen op basis van de som van de TE (inclusief bijtelling in 
verband met gelijktijdigheid) van de er op aangesloten tappunten. Met behulp van tabel 3.1 wordt 

de TE van elke willekeurige combinatie van keukenmengkraan, douchemengkraan en 
badmengkraan bepaald volgens de gekozen gelijktijdigheidklasse. Hierin is de bijtelling 
opgenomen. Vervolgens wordt som TE van de overige tappunten bepaald. Op basis van de som TE 

kan met afbeelding 3.2 kan de minimumleidingmiddellijn bepaald worden. Met dat gegeven kan 
een leiding gekozen worden. 

Voor de koudwaterleidingen die de warmtapwaterbereider voeden is de som TE gelijk aan de som 
TE van het warmwaterleidingsysteem. Dus som TE = 5 (zie sectie 12 bij bepaling 
warmwaterleidingen). 

Tabel B.3 Overzicht TE en middellijnen koudwaterleidingen 



Sectie TE 

K/D/B tabel 3.1 

Som TE overig Som TE totaal dmin 

[mm] 

D/d 

[mm] 

1 20 6,5 29,5 19 22/19,8 

2 20 9,25 29,25 19 22/19,8 

3 20 9 29 19 22/19,8 

4 8 5 13 17 22/19,8 

5 5 (zie 12) n.v.t. 5 12 15/13 

6 8 5 13 17 22/19,8 

7 4 5 9 14 22/19,8 

8 - 5 5 12 15/13 

9 - 4 4 12 15/13 

10 4 4 8 14 22/19,8 

11 - 4 4 12 15/13 

Opmerking: Bij kw-leidingen TE overige tappunten wel optellen bij TE K/D/B. 

 
Toelichting bij sectie 1: 

• dmk-S, bmk (150 l), met kmk, klasse IIa: TE = 20;  

• Overige tappunten: Som TE = 9,5;  

• Totaal: Som TE = 29,5.  

Toelichting bij sectie 4: 

• dmk-S, bmk (150 l), zonder kmk, klasse IIa: TE = 8;  

• Overige tappunten: Som TE = 5;  

• Totaal: Som TE = 13;  

• Controle warm water: Som TE = 5 (< 13).  

Toelichting bij sectie 5: 

• Geen kw-tappunten, alleen ww-tst, dus: Som TE = 5.  

Toelichting bij sectie 7: 

• dmk-S, geen bmk (150 l), zonder kmk, klasse IIa: TE = 4;  

• Overige tappunten: Som TE = 5;  

• Totaal: Som TE = 9.  

Toelichting bij sectie 10: 

• Geen dmk-S, geen bmk (150 l), met kmk, kl. IIa: TE = 4;  

• Overige tappunten: Som TE = 4;  

• Totaal: Som TE = 8.  

6. Vermogen warmtapwatertoestel 
Benodigd vermogen: Uit tabel 3.7 volgt 38 kW. 
Hiervoor is een warmtapwatertoestel met Gaskeurmerk, klasse CW6(a) nodig (= 41,9 kW). 

Opmerking: Op de website van ISSO (www.isso.nl) is een softwaretool te downloaden, waarmee u 

http://www.isso.nl/


eenvoudig het aantal tapeenheden en de middellijn kunt bepalen van een willekeurige leidingsectie. 

Bijlage C Toelichting elektrotechnische voorschriften 

In elk gebouw moeten de elektrisch geleidende hoofdleidingen voor de water-, elektra-, data-, cai-, 

en gasvoorziening , etc. door basisvereffeningsleidingen zijn verbonden met de hoofdaardrail of -

klem. 

In badruimten, zones 1 en 2 , moet plaatselijk een aanvullende potentiaalvereffening zijn 

toegepast, die alle vreemde geleidende delen verbindt met de beschermingsleidingen van alle 

gestellen in deze zones (voor zones zie paragraaf 3.12.2). 

Hierna worden de begrippen: aarding, potentiaalvereffening en aardlekbeveiliging behandeld. 

Vervolgens wordt een aantal praktijksituaties toegelicht. 

C.1 Aarding 

Aarding is het verbinden van de aanraakbare metalen buitenkant van toestellen met een 

beschermingsleiding, die met 'aarde' is verbonden. Als die metalen buitenkant van het toestel door 

een fout in het toestel onder spanning komt te staan, gaat er een grote stroom lopen van dat 

toestel via de beschermingsleiding naar aarde. Deze stroom moet zo groot zijn dat de 

smeltveiligheid of de automaat in de meterkast de spanning zo snel uitschakelt dat er geen 

gevaarlijke situatie ontstaat. 

C.2 Potentiaalvereffening 

Potentiaalvereffening is het verbinden van alle gelijktijdig aanraakbare metalen delen met elkaar 

door een vereffeningsleiding. Een vereffeningleiding is een leiding die vreemde geleidende delen 

met elkaar of met een hoofdaardrail/hoofdaardklem of centraal aardpunt verbindt. Het centrale 

aardpunt (dat bereikbaar moet blijven) bevindt zich in of in de nabijheid van de badruimte. 

Als een metalen deel - om welke reden dan ook - onder spanning komt te staan, staan alle metalen 

delen onder de zelfde spanning. Dat is niet gevaarlijk, want stroomdoorgang door het lichaam vindt 

alleen plaats bij gelijktijdige aanraking van verschillende spanningen (potentialen). 

Potentiaalvereffening is één van de maatregelen om de elektrische veiligheid te garanderen; omdat 

er naast potentiaalvereffening vrijwel altijd ook aarding wordt toegepast, wordt de 

vereffeningsleiding ook met de aarde verbonden. In afbeelding C.1 is dit schematisch weergegeven 

voor een gehele woning en in afbeelding C.2 voor een badruimte. 

C.3 Aardlekschakelaars 

Een derde beschermingsmaatregel is de aardlekbeveiliging. In de aardlekschakelaar, die zich in de 

meterkast bevindt, worden de heengaande en de teruggaande stroom met elkaar vergeleken. Als 

de heengaande stroom niet gelijk is aan de teruggaande stroom, is er sprake van een lekstroom 

naar aarde. Een dergelijke lekstroom kan in bepaalde gevallen via het lichaam lopen. Een 

aardlekschakelaar schakelt de stroom uit als een ontoelaatbare lekstroom wordt gesignaleerd. Er 

zijn aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van 30 mA en van 0,3 A of 0,5 A. 

Aardlekschakelaars van 30 mA bieden een goede bescherming tegen lekstromen die via het 

menselijk lichaam lopen (30 mA is de maximale stroom die een mens langdurig kan verdragen). 

Aardlekschakelaars van 0,3 of 0,5 A worden gebruikt als aanvulling op een minder goede 

aardverbinding. 



 
Afb. C.1 Aarding en potentiaalvereffening in een woning (voor praktische uitvoering zie NEN 1010, 

bijlage 54B)  



 
Afb. C.2 Aarding en potentiaalvereffening in een badruimte 

C.4 Praktijksituaties 

In de praktijk komen we de volgende situaties tegen: 

1. Het gebruik van het waterleidingnet als aardelektrode;  

2. Het gebruik van (delen van) de CV- en waterleidingen als beschermingsleiding (is niet 

toegestaan!);  
3. De basispotentiaalvereffening (in de meterkast);  
4. De aanvullende potentiaalvereffening in de badruimte.  

C.4.1 Waterleidingnet als aardelektrode 

Metalen waterleidingnetten mogen als aardelektrode zijn gebruikt indien daarvoor schriftelijke 

toestemming is verkregen van de beheerder van het waterleidingnet en vaststaat dat de beheerder 

van de elektrische installatie tijdig zal worden gewaarschuwd wanneer het waterleidingnet door 

wijziging niet langer als aardelektrode geschikt zal zijn. 



C.4.2 Gebruik van CV- en waterleidingen als beschermingsleiding 

Bij nieuw aan te leggen installaties is het niet toegestaan de metalen leiding van een verwarmings- 

of leidingwaterinstallatie te gebruiken als beschermingsleiding. 

In oude percelen is het mogelijk dat metalen delen van verwarmings- of drinkwaterinstallatie toch 

nog worden gebruikt als beschermingsleiding. Bij deze installaties mogen metalen leidingen alleen 

door kunststof leidingen worden vervangen als voorzieningen zijn getroffen waardoor de verbinding 

tussen aarde en de metalen gestellen niet verloren gaat. 

Bij reparaties of wijzigingen mag de metalen leiding niet worden onderbroken voordat over de 

plaats van de onderbreking een overbrugging met een beschermingsleiding is aangebracht. 

Als er een watermeter is opgenomen in het gedeelte van de drinkwaterinstallatie dat wordt 

gebruikt als aardleiding of beschermingsleiding moet deze permanent van een elektrische 

overbrugging zijn voorzien. 

C.4.3 Basispotentiaalvereffening 

De met metalen leidingen uitgevoerde leidingwater- en gasinstallatie moeten - zo dicht mogelijk bij 

de plaats van binnenkomst in een gebouw - door een basisvereffeningsleiding zijn verbonden met 

de hoofdaardrail of -klem. 

Met basispotentiaalvereffening worden twee doelen nagestreefd, te weten: 

• Het voorkomen van potentiaalversleping van buiten de woning naar binnen;  

• Het vereffenen van potentiaal (= spanning) tussen gelijktijdig aanraakbare metalen delen.  

Basispotentiaalvereffening is dus (in verband met het vereffenen van potentiaal) ook nodig als de 

aansluitleiding van niet geleidend materiaal is. 

Als de installatie bestaat uit niet geleidende leidingen is het maken van een elektrische verbinding 

met de leiding niet mogelijk en ook overbodig. 

C.4.4 Aanvullende potentiaalvereffening 

Aanvullende potentiaalvereffening wordt als aanvullende maatregel toegepast in badruimten omdat 

de risico's in deze ruimten relatief groot zijn. In badruimten, dus niet alleen in de zones 1 en 2) 

moet plaatselijk aanvullende potentiaalvereffening zijn toegepast, die alle vreemde geleidende 

delen verbindt met de beschermingsleidingen van alle 'gestellen' in deze zones (zie par. 3.12). 

Een gestel is een uitwendig geleidend deel van elektrisch materieel dat door een defect onder 

spanning kan komen. 

In badruimten moeten alle geleidende delen die geen deel uitmaken van de elektrische installatie 

maar die wel onder spanning kunnen komen (= vreemde geleidende delen) door middel van een 

vereffeningsleiding worden verbonden met een in de badruimte aangebracht centraal aardpunt. 

NPR 5310 (Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010) geeft aan wat vreemde geleidende delen 

zijn. 

Delen van badruimte die WEL potentiaalvereffening behoeven 

De volgende geleidende delen kunnen oorzaak zijn van potentiaalversleping en zijn dus vreemde 

geleidende delen en moeten dus deel uitmaken van de potentiaalvereffening: 

• Metalen wanden en plafonds;  

• Metalen frames van voorzetwanden;  

• Metalen frames in badruimtewanden;  

• Badkuipen en douchebakken van geleidend materiaal ook al hebben ze kunststof sifons of 
afvoerleidingen. Hiervoor moet een blijvend deugdelijke verbinding worden toegepast.  

Delen van badruimte die GEEN potentiaalvereffening behoeven 

Geleidende delen die geen oorzaak kunnen zijn van potentiaalversleping zijn geen vreemde 

geleidende delen. 

Deze delen behoeven dus ook niet deel uit te maken van de potentiaalvereffening. 

Voorbeelden hiervan zijn: 



• Deurknoppen;  

• Scharnieren;  

• Ophanghaken;  

• Raam- en deurkozijnen;  

• Geleidende sifons van kunststof baden en douchebakken en geleidende sifons in de vloer 
die zijn aangesloten op een kunststof afvoerleiding.  

De radiator 

Ook een CV-radiator die is aangesloten met kunststof CV-leidingen en die geïsoleerd ten opzichte 

van de wapening van de woning is opgesteld of opgehangen is geen vreemd geleidend deel. Voor 

het ophangen van de radiator kan gebruik worden gemaakt van kunststof beugels of van metalen 

beugels die deugdelijk met kunststof zijn omkleed. Een dergelijke CV-radiator behoeft geen deel uit 

te maken van de potentiaalvereffening. In alle andere gevallen moet een CV-radiator wel deel 

uitmaken van de potentiaalvereffening. 

Voor de potentiaalvereffening van toe- en afvoerleidingen van CV-radiatoren mag met één draad 

naar de toe- of afvoerleiding van de radiator worden volstaan indien een deugdelijke geleidende 

verbinding is gewaarborgd tussen de toe- en afvoerleidingen door de koppeling via de radiatoren. 

Metalen waterleidingen 

Omdat in de voorschriften nadrukkelijk staat dat er plaatselijk potentiaalvereffening moet worden 

toegepast, dienen de waterleidingbuizen door middel van een vereffeningsleiding te worden 

verbonden met het centrale aardpunt in de badruimte. Er kan daarbij worden volstaan met één 

draad naar de koudwaterleiding indien een deugdelijke geleidende verbinding is gewaarborgd 

tussen koud- en warmwaterleidingen door de koppeling via de mengkraan. 

Voor de uitvoering van de aanvullende potentiaalvereffening in badruimten wordt verwezen naar 

blad 10 van NPR 5310. 

Het gebruik van kunststof leidingen met metalen barrièrelaag 

Zoals hierboven is aangegeven moeten alleen leidingen van geleidend materiaal worden verbonden 

met een vereffeningsleiding (ten behoeve van basispotentiaalvereffening in de meterkast of 

aanvullende potentiaalvereffening in de badruimte). 

Als er sprake is van een volledig kunststofleiding is potentiaalvereffening niet nodig omdat het 

water in de leiding een zodanig hoge weerstand heeft dat het in dit verband als niet-geleidend 

wordt beschouwd. 

Als de drinkwaterinstallatie of de CV-installatie is uitgevoerd met kunststof leidingen met een 

metalen barrièrelaag (ook wel meerlagentechniek of multi layer buizen genoemd) moet worden 

vastgesteld of de hiervoor gehanteerde koppelingen wel of niet een elektrische verbinding 

veroorzaken tussen de leidinggedeelten onderling of tussen een leidinggedeelte en een daarop 

aangesloten toestel. 

Dit kan op de volgende manieren: 

• Het opvragen van de fabrikantengegevens van de leiding en het monteren van de leidingen 

strikt conform de fabrikanteninstructies;  

• Het uitvoeren van een weerstandsmeting tussen koppelingen en/of aangesloten toestellen.  

Het nadeel van de eerste bepalingsmethode is dat de elektrotechnische installateur daarbij 

afhankelijk is van de gas- of watertechnische installateur. 

Als blijkt dat er bij de toepassing van kunststof leidingen met metalen barrièrelaag toch sprake is 

van een elektrisch geleidend leidingstelsel, dient voldaan te worden aan de eisen die gelden voor 

een geleidend leidingstelsel. 

Voor de basispotentiaalvereffening betekent dit dat het leidingstelsel - ter plaatse van een 

koppeling of een toestel - door middel van een basisvereffeningsleiding moet worden verbonden 

met de hoofdaardrail of -klem. 

Voor de aanvullende potentiaalvereffening betekent dit dat alle toestellen en appendages die zijn 

aangesloten op de leiding moeten worden verbonden met de vereffeningsleiding. 



C.5 Aanbevelingen voor de watertechnische installateur 

• Als u gebruik maakt van kunststof leidingen met een metalen barrièrelaag, gebruik dan bij 

voorkeur een systeem waarvan de fabrikant nadrukkelijk aangeeft dat er sprake is van een 
galvanische scheiding in de koppelingen, en meldt dit aan de elektrotechnische installateur;  

• Houdt u nauwkeurig aan de instructies van de fabrikant om te voorkomen dat er een 
gevaarlijke situatie kan ontstaan, die er toe kan leiden dat achteraf alle koppelingen 

moeten worden gecontroleerd en/of vervangen;  

• Bij vervanging van metalen leidingen door kunststof leidingen (al dan niet met een metalen 
barrièrelaag) in oudere percelen moet u nagaan of de te vervangen metalen leiding wordt 
gebruikt als beschermingsleiding of aardleiding. Indien dit het geval is moeten 

voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de verbinding tussen aarde en 
metalen gestellen wordt onderbroken.  

C.6 Aanbevelingen voor de elektrotechnische installateur  

• Als er gebruik is gemaakt van kunststof leidingen met een metalen barrièrelaag moet door 
middel van een isolatiemeting tussen koppelingen en/of toestellen worden vastgesteld of er 
sprake is van een niet geleidend leidingsysteem;  

• Als er sprake is van een niet-geleidend leidingsysteem behoeven de leidingen en de daarop 
aangesloten toestellen of appendages geen deel uit te maken van de 
basispotentiaalvereffening en/of aanvullende potentiaalvereffening. 
Bij radiatoren in de badruimten moet u echter nog wel nagaan of deze geïsoleerd ten 
opzichte van de wapening van de woning is opgesteld of opgehangen;  

• Als achteraf blijkt dat er toch sprake is van een geleidend leidingsysteem dient de 
potentiaalvereffening te worden gerealiseerd door het verbinden van koppelingen, 
appendages en/of toestellen met de vereffeningsleiding;  

• Als potentiaalvereffening toch nodig is, doe dit dan niet door de buitenste kunststoflaag van 
een kunststof leiding met metalen barrièrelaag te beschadigen.  
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