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1. Stopcontacten en binnenwerk verwijderen en afdoppen 
als volgt: afbeelding 1 (goed)/afbeelding 2 (fout).

2. Stopcontactkapjes verwijderen als volgt: afbeelding 3 
(goed) afbeelding 4 (fout).

3. Lampen, rookmelders inclusief bevestiging en overige 
elektra in zijn geheel verwijderen. 

4. Radiatoren,planken, gordijnrails,schroeven spijkers en 
trapleuningen etc. verwijderen.

5. Alle binnendeuren verwijderen en droog opbergen.

6. ALLE ruimtes moeten 100 procent leeg zijn en in zijn geheel 
klaar staan. Afbeelding 5 (voorbeeld)

7. Werkdagen starten tussen 7:00 en 8:00 tenzij anders 
aangegeven door STUCSTUNTER.nl

8. Een waterpunt waar een emmer onder past, 1 stroompunt 
en een toilet dient in een woning aanwezig te zijn 

9. Zorg ervoor dat alle constructies (gipsplaatwerk, 
giboblokken en en leidingwerk) deugdelijk, vlak en stabiel 
worden aangebracht. STUCSTUNTER.nl om scheurvorming te 
voorkomen.

10. STUCSTUNTER.nl levert alles bezemschoon op dus houdt 
rekening met eventuele stofresten en enige vorm van 
vervuiling.

11. Als speciale situaties zich voordoen zoals bijv. Ruimtes 
hoger dan 3 meter of de aanwezigheid van nissen etc. 
Graag van tevoren aangeven aangezien dit extra kosten 
met zich mee kan brengen.

12. Over hout, staal,behang en kunststof kan NIET 
gestucadoord of gespoten worden.

13. Start en einddata kunnen 2 tot 3 dagen uitlopen.

14. Bedenk van tevoren goed wat en hoeveel hoeveel u 
door STUCSTUNTER.nl wilt laten uitvoeren zodat er geen 
misverstanden ontstaan.

15. Ons werk kan en mag niet met strijklicht beoordeeld 
worden. Stucwerk is handwerk en wordt ook beschouwd als 
zodanig. 
De algemene richtlijnen zijn als volgt:
https://www.tbafbouw.nl/publicaties/publicatie/
Oppervlaktebeoordelingscriteria-stukadoorswerk-

16. Vloeren afdekken zit niet bij de prijs inbegrepen.

17. STUCSTUNTER.nl geeft geen garantie op ondergronden 
die wij afplakken ivm lostrekken van verf of behang.

18. Ruimtes goed ventileren na de werkzaamheden.

19. De vloerverwarming mag niet hoger dan 20 graden 
staan.

Stucwerk Dunpleister Latex
Spuitwerk

Als het niet lukt om tijdig aan bovenstaande punten te voldoen graag van 
tevoren aangeven zodat we een nieuwe afspraak in kunnen plannen.
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