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INFORMATIEBLAD ZONWERING EN 
ROLLUIKEN 

Het is mogelijk dat u zonwering of rolluiken gaat brengen aan uw woning. 
Het is dan belangrijk dat u rekening houdt met de kwaliteitseisen, die wij hanteren bij 
het verlenen van toestemming. 

In de folder “Klussen naar wens” hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in 
dit informatieblad geven wij de specifieke kwaliteitseisen die gelden voor zonwering en 
rolluiken 
Als uw aanvraag aanleiding geeft voor gedetailleerdere eisen zullen wij die noemen 
bij het afgeven van de toestemming hebt u nog specifieke uitvoeringsvragen stelt u ze 
dan gerust aan ons. Onze wijkwoonconsulenten adviseren u graag. 

Zonwering 

Bevestiging aan de gevel 

■ Het scherm mag uitsluitend bevestigd worden met RVS bevestigingsmiddelen in 

de gevel. 

■ Het scherm mag uitsluitend in het metselwerk worden bevestigd, minimaal 3 

lagen boven het raamkozijn en minimaal een halve steen vanaf de zijstijlen van 

het kozijn. 

■ Indien door het scherm schade aan de gevel ontstaat en/of lekstrepen, is het 

herstellen of schoonmaken hiervan voor uw rekening. 

■ Het scherm mag niet uitsteken boven de openbare weg. 

■ Indien de zonwering tijdelijk verwijderd dient te worden voor onderhoud aan de 
gevel, dient u hier medewerking aan te verlenen. 

Voor enkele complexen kunnen nadere eisen en voorschriften gelden voor het 
aanbrengen van zonneschermen.  

Rolluiken 

Bevestiging aan de gevel 

■ Het rolluik mag uitsluitend bevestigd worden met RVS bevestigingsmiddelen in 

de gevel. 

■ Het rolluik mag uitsluitend in het metselwerk worden bevestigd, minimaal 3 

lagen boven het raamkozijn en minimaal een halve steen vanaf de zijstijlen van 

het kozijn. 

■ Indien door het rolluik schade aan de gevel ontstaat en/of lekstrepen, is het 

herstellen of schoonmaken hiervan voor uw rekening. 

■ Indien het rolluik tijdelijk verwijderd dient te worden voor onderhoud aan de gevel, 
dient u hier medewerking aan te verlenen. 


