
Kluswijzer

Als het leertje beschadigd 
is, gaat uw kraan lekken. 
Deze beschadiging kan  
worden veroorzaakt door 
vervuiling in het leiding-
stelsel, maar meestal is de 
oorzaak het te vast draaien 
van de kraan.

Hoe vervangt u een  
kraanleertje?

Kraanleertjes vervangen

Zelfs als de kraan maar tien druppels per minuut 

lekt, wordt over het hele jaar 2.000 liter water 

verspild! Vervang dus tijdig het leertje van uw 

kraan. Dit is een klus die u gemakkelijk zelf  

kunt doen.

Stap 1
Sluit de hoofdkraan af en 
laat al het water uit de 
waterleiding lopen. Maak de 
draaiknop los.

Stap 2
Bij de klassieke kraan: draai 
de kruk volledig open en 
maak de kop los met een 
steeksleutel. Bij kranen met 
een vastgeschroefde draai-
knop, haalt u de rode of 
blauwe dop eruit en draait u 
de schroef er onder los. Trek 
vervolgens de knop eraf.

Stap 3
Verwijder de kraankop. Bij 
de klassieke kraan vormt de 

draaiknop een geheel met de 
as. Schroef de kraankop los 
met de steeksleutel. Houd de 
kraan vast om te vermijden 
dat deze meedraait. Schroef 
de kraankop verder met de 
hand los en neem de kraan-
kop uit het kraanhuis.

Stap 4
Vervang het kraanleertje. 
Het kraanleertje zit onder 

De huurder is verant-
woordelijk voor kleine 
onderhoudsklussen, 
zoals het vervangen  
van kraanleertjes.  
U kunt ervoor kiezen 
om dit door een vak-
man van Waterweg 
Wonen te laten doen. 
Het vervangen van 
kraanleertjes maakt 
onderdeel uit van ons 
Serviceabonnement. 
Uitgebreide informatie 
vindt u in onze brochure 
serviceabonnement op 
mijn.waterwegwonen.nl 
of onze website.

aan de kraankop. Meestal 
is het met een boutje vast-
gezet. Schroef dit los en 
wip het leertje uit de zitting 
met een schroevendraaier. 
Vervang het door een pas-
send leertje van dezelfde 
maat. Neem het oude leertje 
mee naar de winkel, zodat 
vergissingen uitgesloten 
zijn.



Stap 5
Monteer de kraan opnieuw. 
Bij de klassieke kraan moet 
u er op letten dat de kraan 
in geopende stand staat. 
Schroef de kop terug in het 
huis en zet hem vast met 
een sleutel. Vergeet hierbij 
niet het pin-dek in te sme-
ren met kranenvet. Bevestig 
de draaiknop. En open de 
hoofdkraan.

Tip
Een verchroomde kraan of 
douchekop kan na enige 
tijd dof worden door kalk-
aanslag. Leg de kraan of 
douchekop enkele uren in 
opgewarmde azijn, zodat 
de kalk oplost. Poets het 
chroom vervolgens op met 
een schone doek. Er zijn ook 
speciale reinigingspasta’s te 
koop. Uiteraard kunt u ook 
nieuwe bovendelen kopen. 
Dit gaat sneller en werkt 
vaak een stuk beter.

Succes!
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