
 

 
 

Checklist indeling 
Belangrijke aandachtspunten bij de beoordeling van een 
nieuwbouwwoning op tekening 

 
Controleer van elk vertrek: 
□ plaats, doorloophoogte en draairichting van deuren 
□ plaats, draairichting en bedieningsgemak van ramen 
□ hoogte van vensterbanken 
□ plaats en afmeting van radiatoren 
□ plaats van lichtpunten 
□ aantal en plaats van stopcontacten 
□ aantal en plaats van de cai-aansluitingen (televisie) 
□ de looproutes in en tussen de verschillende ruimtes 
□ de vrije loopruimte (zowel hoogte als breedte) 
□ ventilatiemogelijkheden (rooster, raam of via balansventilatie) 
□ inbraakwerendheid van deuren en ramen 
□ de afwerking van de wanden (zit hier al een afwerking op of moeten dezen 

nog worden afgewerkt) 
□ mogelijkheid om gordijnen of andere soorten raamdecoratie op te hangen 
 
Entree/hal: 
□ Is de ingang beschut? 
□ Is er een buitenlamp of de mogelijkheid om deze aan te sluiten? 
□ Is de voordeur van (dubbel) glas voorzien? En zo ja, is dat doorzichtig of 

ondoorzichtig? 
□ Is er een goede plaats voor een kapstok? 
□ Is er eventueel plaats voor een extra groot voorwerp, bijvoorbeeld een 

kinderwagen? 
□ Is er een extra berging in of nabij de hal, een zogenoemde werkkast? 
□ Hoe is de beloopbaarheid van de trap, op welk punt is de trap gestegen tot 

doorloophoogte ten opzichte van de vloer? 
□ Is de lichtschakelaar van de hal onder handbereik als u de woning 

binnenkomt? 
 
Toiletruimte: 
□ Ligt de toiletruimte in de onmiddelijke omgeving van de voordeur? En zo ja, 

is de privacy op het toilet dan gegarandeerd? 
□ Is de toiletruimte voldoende groot qua afmetingen? 
□ Is er een fonteintje van voldoende afmetingen? 
□ Welk type toilet wordt er geplaatst (zwevend of op de grond staand)? 
□ Is er eventueel op de verdieping plaats om een aparte toiletruimte te 

realiseren? 
 



 

 
 

Meterkast: 
□ Is er een aparte elektragroep voor de wasdroger? 
□ Is er de mogelijkheid om extra elektragroepen aan te brengen? 
□ Is er een stopcontact aanwezig in de meterkast (bijvoorbeeld om een 

modem of alarminstallatie van stroom te voorzien)? 
□ Is de eventuele afsluiter van de buitenkraan goed te bereiken? 
 
Woonkamer: 
□ Is er voldoende ruimte voor alle gewenste activiteiten? 
□ Komt er voldoende daglicht binnen? 
□ Is de vloer vlak genoeg om er bijvoorbeeld plavuizen of parket op te 

leggen? Of moet deze eerst uitgevlakt worden? 
□ Zijn er voldoende wandvlakken met een bruikbare lengte om grotere 

meubelstukken tegenaan te zetten? 
□ Zitten de stopcontacten, telefoon- en kabelaansluitingen op een logische 

plaats? Zijn er genoeg stopcontacten? 
□ Waar bevindt zich eventueel het rookkanaal of de open haard? 
□ Wordt de woonkamer voor ‘doorgaand verkeer’ gebruikt? 
□ Wat is de positie van radiatoren en/of de convectorput? Kan er gekozen 

worden voor een ander type radiator? 
 
Keuken: 
□ Is de aanrechtopstelling goed ontworpen, is de combinatie aanrecht/fornuis 

goed doordacht en is er voldoende werk- en afzetruimte? 
□ Staat het fornuis op een plaats waar het mogelijk is om aan beide zijden 

afzetvlakken aan te brengen? Staat het fornuis niet direct onder een raam 
of naast een deur? 

□ Is er plaats voor een (hoge) koelkast, eventueel een vaatwasmachine en/of 
losse grill, oven of magnetron? 

□ Is er in de keuken eetgelegenheid en zo niet, hoe is de verbinding met de 
woonkamer? 

□ Zijn er voldoende stopcontacten voor keukenapparatuur? 
□ Kan een motorafzuigkap op een afzonderlijk afvoerkanaal rechtstreeks naar 

buiten worden aangesloten? 
□ Hoe hoog wordt het aanrechtblad geplaatst? 
□ Zijn er in de meterkast voldoende groepen aangebracht? 
 
Slaapkamer(s): 
□ Zijn er voldoende slaapkamers? 
□ Is er per slaapkamer voldoende ruimte om het gewenste aantal bedden en 

kasten te plaatsen? Zijn de bedden gemakkelijk op te maken? 
□ Hoe zit het met de stahoogte; zijn er schuine vlakken in deze ruimte 

(bijvoorbeeld onder een schuin dak)? 
□ Lijkt de geluidsisolatie ten opzichte van de onder-/naastliggende ruimte 

voldoende? Denk ook aan omloopgeluid van deuren naast elkaar. 
□ Zijn er wastafels en zo ja, zitten die dan op een logische plaats? 
□ Zijn er voldoende ventilatiemogelijkheden die u ook ’s nachts kunt laten 

openstaan? 



 

 
 

□ Zijn er aansluitpunten voor de televisie en eventuele computer(s)? 
□ Is er een slaapkamer te gebruiken als werkkamer? Zo ja, is er dan 

voldoende licht en verwarmingscapaciteit? Zijn er voldoende stopcontacten 
en mogelijkheden om computer(s) en toebehoren aan te sluiten? 

 
Badkamer: 
□ Is er een tweede toilet of kan die worden aangebracht? 
□ Is de indeling voor u bruikbaar? Is er voldoende ruimte voor 

bewegingsvrijheid of staat de ruimte te vol met sanitair? Is er voldoende 
stahoogte (bijvoorbeeld bij een bad onder een schuine kap)? 

□ Wat is de kleur en het merk van het sanitair? 
□ Heeft de warmwatervoorziening voldoende capaciteit om binnen redelijke 

tijd een bad te vullen? De capaciteit moet minimaal 6 liter water van 60°C 
per minuut zijn (klasse CW3). Bij gebruik van meerdere 
warmwatertappunten tegelijk is de vereiste capaciteit 8 liter water van 60°C 
per minuut (klasse CW4). 

□ Als de badkamer ook bedoeld is om de wasmachine/droger in te plaatsen: 
is daar voldoende ruimte voor? Zijn er afvoermogelijkheden voor de droger? 

□ Is er ruimte om kledingstukken en handdoeken op te hangen/op te bergen? 
□ Wat is de hoogte van het toilet, spiegels en wastafel? 
□ Kan er een extra standenschakelaar voor de mechanische ventilatie 

worden toegevoegd? Is er ook de mogelijkheid voor een timerschakelaar? 
□ Tot welke hoogte zitten de wandtegels?  
□ Zijn de vloertegels voldoende antislip? 
 
Zolder: 
□ Zijn er mogelijkheden om een slaapkamer te maken op de zolder? 
□ Is er voldoende daglicht op de zolder? 
□ Is er een verwarmingselement aanwezig? 
□ Wat is het afwerkingsniveau van de zolder (deze is meestal minder dan 

bijvoorbeeld die van de slaapkamers)? 
□ Wordt u een meerwerkoptie aangeboden om van de zolder een kamer te 

maken? Is er voldoende stahoogte, ventilatie, daglicht en verwarming 
aanwezig voor een slaapkamer? 

□ Hoe breed is de trap naar zolder? Of is er alleen een vlizotrap aanwezig? 
□ Zit de technische installatie weggebouwd in een aparte ruimte of kast? 
□ Kan er een droger of wasmachine worden geplaatst? Zijn er 

afvoermogelijkheden voor de droger? 
 



 

 
 

Berging en/of garage: 
□ Is er voldoende buitenberging voor fietsen, tuingereedschap en 

tuinmeubelen? Zitten deuren op een logische plaats? 
□ Is er ruimte om grotere voorwerpen op te bergen in het huis (denk aan 

koffers, oud meubilair, etc.)? 
□ Kan er een droger, wasmachine of vriezer worden geplaatst? 
□ Is de berging voldoende geïsoleerd (machines mogen niet onder de 0°C 

komen)? Is er eventueel een verwarmingselement aanwezig? 
□ Zijn er voldoende ventilatiemogelijkheden? 
□ Is de garage voldoende breed en diep om de auto in te stallen? 
 
Bestrating: 
□ Ligt er voldoende bestrating aan de voor- en achterzijde van de woning? 
□ Waarmee wordt de tuin afgewerkt, met welk soort tuingrond? 
□ Hoe ziet de erfafscheiding eruit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


