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Aandachtspunten
Zolder
Wat bespreek je met de aannemer?

Een zolder wordt vaak als opslagruimte gebruikt, maar kan na een kleine of grote verbouwing prima 

dienstdoen als extra slaap- of werkkamer. Laat je de verbouwing door een aannemer doen, zorg dan 

voor duidelijke afspraken. Waar moet je op letten als de aannemer een offerte komt opmaken? Met deze 

aandachtspunten ben je goed voorbereid.

STAHOOGTE

Om een leefruimte te maken van je zolder, heb je 

stahoogte nodig. Is die er niet, dan kun je overwegen het 

dak te laten ophogen, bijvoorbeeld in combinatie met 

een dakkapel. 

LICHT

Is je zolder een donkere ruimte met weinig daglicht? De 

makkelijkste manier om daglicht (en ventilatie) te creëren 

is het plaatsen van een dakraam. Een dakkapel is een 

meer ingrijpende optie. Lees ook de aandachtspunten 

voor een dakkapel.

CONSTRUCTIE

Bespreek met de aannemer of er aanpassingen aan de 

constructie nodig zijn. Moet het dak bijvoorbeeld worden 

aangepast? Gaan er dragende wanden uit? Waar komen 

eventuele nieuwe wanden en moeten die dragend zijn? 

Moet de vloer worden verstevigd?

TRAP

Wil je de zolder als leefruimte gaan gebruiken, dan is een 

vaste trap eigenlijk wel een vereiste. De aannemer kan 

een vaste trap meenemen in de offerte. Bespreek waar 

de trap komt, welke vorm en draairichting deze krijgt en 

of er een balustrade nodig is.

ISOLATIE

Hoe wil je de zolder isoleren? Kies bijvoorbeeld voor 

HR++glas of triple glas. Voor het isolatiemateriaal geldt: 

hoe hoger de R-waarde, hoe beter. Goed isolerend 

materiaal heeft een R-waarde van rond de 4. 

VENTILATIE

Krijgen de zolderramen ventilatieroosters? Goede 

ventilatie is belangrijk voor een gezonde lucht in huis. 

ELEKTRA

Wil je (extra) elektra- en lichtpunten en op welke plek 

moeten die komen? Ga je een werkplek creëren, dan kun 

je een vaste internetaansluiting overwegen. Komen de 

wasmachine en droger op zolder te staan, bekijk dan of 

je hiervoor extra groepen nodig hebt in de meterkast. 

VERWARMING

Hoe ga je de zolder verwarmen? Moeten er bijvoorbeeld 

extra radiatoren komen? Of wil je vloerverwarming?

AFWERKING

Wat is het afwerkingsniveau? Wat doe je bijvoorbeeld 

met de muren en het plafond? Deze kun je behangklaar 

of sausklaar laten opleveren. Bij stucwerk heb je de keuze 

tussen fijn of grof schuurwerk. 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/verbouwen/aandachtspunten-dakkapel_febr-2021.pdf?sfvrsn=a92dbf96_2
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/verbouwen/aandachtspunten-dakkapel_febr-2021.pdf?sfvrsn=a92dbf96_2
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort

februari 2021

          WAT KOST EEN ZOLDERVERBOUWING?

Wat kost het laten verbouwen van je zolder? Om je een idee te geven, hebben 

we gemiddelde prijzen op een rij gezet. Deze cijfers kun je als indicatie gebruiken 

voor het bepalen van je budget. Bekijk de prijzen.
Tip

https://www.eigenhuis.nl/wonen/verbouwen/wat-kost-verbouwen#/

