CHECKLIST

RAMEN EN DEUREN

VOORBEREIDENDE VRAGEN
Welk materiaal past het best bij jouw woning en indeling van
buitenschrijnwerk? Hout, aluminium, pvc?
Heb je bij je gemeente gevraagd naar eventuele premies voor
veiligheidsbeslag of gelaagd glas?
Voorzie je veel ramen aan de zuidkant? Hou dan rekening met gepaste
zonwering om oververhitting te vermijden. Je architect kan je hierin
adviseren.
Fan van grote ramen? Hou rekening met een grote draaicirkel.
Vergelijk appelen met appelen: ga nauwkeurig na wat de verschillen zijn
tussen de voorgestelde ramenseries van verschillende merken.
Speciale constructie op het oog? Vraag genoeg referenties op.
VEILIGHEID EN TECHNISCHE ASPECTEN
Welk opensysteem kies je voor je raam? Draaien je ramen naar binnen of
naar buiten open? Staat dit juist op je plannen ingetekend?
Hoe zit het met de akoestische prestaties van de beglazing?
Zijn de ramen en deuren voorzien van een inbraakwerend beslag?
Voldoet het glas aan de minimale U-waarde volgens de EPB-regelgeving?
Hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert.
Kies je voor hoogrendements- of zelfs driedubbele beglazing?
Ramen die lager dan 90 cm boven de grond komen hebben volgens de
norm veiligheidsglas nodig. Is er een doorvalrisico, dan moet het gelaagd
glas zijn.
Hoe dik zijn de glasbladen en de luchtspouw?
Beantwoorden de profielen aan een technische goedkeuring (ATG,
BUtgb)?
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AFWERKING
Zijn de aluminiumramen gemoffeld (afgewerkt met poederlak) of
geanodiseerd (ondergingen ze een oppervlaktebehandeling)?
Is de kleur van je schrijnwerk hetzelfde aan de binnen- en buitenzijde?
Kreeg het houten buitenschrijnwerk een industriële houtbescherming?

ZONWERING
Voorzie je je ramen van rolluiken, screens of andere zonwering? Is
privacy en/of inbraakbestendigheid ook belangrijk voor jou? Elk systeem
heeft zijn eigenschappen.
Kies je voor een inbouw, opbouw of voorzetmodelsysteem? En in welk
materiaal?
Opgelet voor koudebruggen en eventuele gevolgen voor je
E-peilberekening.
KOEPEL/DAKRAAM
Welk materiaal kies je voor de koepel?
Kan je de koepel ook openen? Manueel of elektrisch?
Is je dakraam een uitzetraam of een kantelraam?
Wordt de juiste hoogte gerespecteerd bij de plaatsing van de dakramen?
Bedraagt het vensteroppervlak van de dakramen minstens 10 % van het
vloeroppervlak?
RENOVATIE
Welk constructiesysteem is in de bestaande woning toegepast? Hou hier
rekening mee!
Werk met waterkeringen, zo voorkom je opgestapeld vocht in de spouw.
Brengt de nieuwe opening de stabiliteit niet in het gedrang? Is er ruimte
om boven de nieuwe gevelopening een draagstructuur te realiseren?
Je moet ook rekening houden met de gevelafwerking. Nieuw metselwerk
tussen bestaand metselwerk is altijd zichtbaar, zelfs wanneer je
recuperatiestenen gebruikt. Enkel een volledige gevelrenovatie kan
redding brengen.
Bij de keuze van het glas moet je rekening houden met de EPBregelgeving. Hierin wordt een minimale U-waarde van het glas geëist.
Bij krassen op de ramen is volledige vervanging niet altijd noodzakelijk. Er
zijn firma’s die met een polijstmachine de krassen wegwerken.
Met glasfolies kan je de akoestische of thermische isolatie, de
inbraakwerendheid of andere eigenschappen van je glas verbeteren.

Vragen over deze lijst of specifieke termen?
Spreek zeker de specialisten op Batibouw aan.
Zij helpen je graag verder!
Alle checklists kan je terugvinden op www.batibouw.be/nl/checklists

Lees alles over ramen en deuren op

www.livios.be/ramenendeuren

