
Kluswijzer

Stap 1
Zorg eerst dat de onder-
grond die je gaat bedekken 
vlak, schoon en droog is.

Stap 2
Voor meer comfort en 
een langere levensduur is 
het verstandig een goed 
ondertapijt te hebben. Je 
leverancier kan je vertellen 
welke soort je het beste kunt 
kiezen, want dit verschilt per 

Vloerbedekking leggen

Soms is het tijd voor nieuwe vloerbedekking. 

Wanneer de oude vertrouwde er al vele jaren ligt, 

wil je wel eens iets anders. En dat is echt niet zo 

ontzettend moeilijk. Tapijt naar keuze gevonden? 

Dan kun je aan de slag!

ondergrond. Het ondertapijt 
spaart niet alleen je nieuwe 
vloerbedekking, het is ook 
nog geluiddempend (han-
dig wanneer je onderburen 
hebt) en extra isolerend.

Stap 3
Bedenk vooraf dat je als 
huurder altijd de lijmresten 
moet verwijderen wanneer 
je het huis zou verlaten. 
Aangezien dit niet het meest 
prettige karweitje is, is het 
verstandig niet meer lijm te 
gebruiken dan echt nodig 
is. Het beste is om alleen 
de randen van je nieuwe 
vloerbedekking van lijm te 
voorzien. Je kunt het jezelf 
makkelijker maken door 
spanstrips te gebruiken. Dat 
zijn latjes met spijkers, die je 
aan de randen van de ruim-
te bevestigt. Zo kun je het 
tapijt spannen. Spanstrips 
zijn te krijgen bij elke doe-
het-zelf-zaak. Wanneer je een 

rol tapijt hebt gekozen is het 
eigenlijk nog makkelijker.

Stap 4
Verder is het simpel. 
Afrollen, aandrukken in de 
hoeken en met behulp van 
een mesje en eventueel een 
latje passend snijden.

Tip
Voorkom dat je te kort 
afsnijdt. Neem dus voor-
af goed de maten van de 
kamer op. Want één keer 
verkeerd snijden, en je kunt 
het niet meer herstellen!

Succes!
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