Traprenovatie checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.

Het voorbereidende werk
Kies de beste specialist
De klus inplannen
Tijdens de werkzaamheden
De laatste punten

1. Het voorbereidende werk
Jouw trap
Wat voor trap heb je? Een rechte trap, een trap met één kwart,
een trap met twee kwarten, een open trap of een gesloten trap?
Het materiaal
Welk materiaal wil je gebruiken: gangbare materialen zijn tapijt,
vinyl, hout en laminaat, maar er zijn ook andere mogelijkheden,
zoals steen, een betonlook en zeil. Je kunt je huidige
trapbekleding ook simpelweg laten verwijderen en het originele
hout gebruiken en laten verven.
Extra opties
Wil je extra opties laten uitvoeren: anti slipmatten, verlichting,
een loper of een nieuwe railing.
Volledige traprenovatie of
overzettreden?
Wat is je budget?
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2. Kies de beste specialist

De voordeligste vakspecialist vind je door offertes op te
vragen. Dat kun je hier doen. De onderstaande punten
moeten in de offerte komen:
De totaalprijs, inclusief
btw
Werkzaamheden
Een omschrijving van de werken en de tijd die nodig is om
het af te ronden.
Extra uitgaven
Extra uitgaven zoals voorrijkosten en containerhuur.
Garantie
De garantieregeling en eventuele andere opties met
betrekking tot nazorg.
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3. De klus inplannen
Vraag vrij van werk en
andere activiteiten

Maak het werkgebied vrij
van spullen

Leg waardevolle en
belangrijke spullen weg

Zorg dat er genoeg koffie
en thee is voor de werklui

4. Tijdens de werkzaamheden
Kijk of de prijs hetzelfde is
gebleven als de offerte
Kijk of je tevreden bent
met je nieuwe trap

Controleer nog een keer
de garantieregeling
Vraag naar
mogelijkheden nazorg

Stel vragen als je die hebt

5. De laatste punten
Eindrekening
Controleer de eindrekening en betaal deze als
die klopt.
Recensie
Laat een recensie achter op internet van het
bedrijf met jouw ervaringen.
Eventuele foutjes
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Laat mogelijke gebreken en foutjes alsnog
rectificeren, voordat de garantieregeling is
verlopen.

