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Op al onze aanbiedingen, door ons aangegane overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing 

de Algemene Verkoopvoorwaarden voor de trappenfabrieken in Nederland, vastgesteld in de 

Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Timmerfabrieken, zoals deze 

voorwaarden laatstelijk zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 

Amsterdam. “Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.” 

Onderhoudsvoorschriften 
 

Gebruikte grondlaag 

Trappen en/of onderdelen daarvan worden over het algemeen geleverd met een grondverf of -

lak van Anker Stuy Verven. Hieronder staat beschreven welke verf en/of lak door ons wordt 

toegepast. 

- Trap en/of onderdelen daarvan met witte grondverf:   

o Ankolux Aqua PU Trappenverf 

- Trap en/of onderdelen daarvan met transparante grondlak:  

o Anktertros Aqua PU lak 

- Trap en/of onderdelen daarvan met whitewash: 

o Voor een specificatie van de gebruikte whitewash kunt u contact met ons 

opnemen. 

- Trap en/of onderdelen daarvan met olie: 

o Voor een specificatie van de gebruikte olie kunt u contact met ons opnemen. 

 

Eerste gebruik na oplevering 

Tijdens de bouw wordt de trap door ons met hardboard dektreden en/of met optioneel 

verkrijgbare beschermfolie beschermd, om zo beschadigingen te voorkomen. Bij het niet tijdig 

verwijderen van deze bescherming kan dit invloed zijn op de trap. Tevens draagt de bouwer de 

verantwoordelijkheid om hier tijdens het bouwproces zo goed mogelijk mee om te gaan. 

- Verwijderen dektreden en/of beschermfolie 

o Verwijder vast getapete en/of gespijkerde dektreden en eventueel aanwezige 

beschermolie zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee weken. Dit om kans 

op lijmresten en verkleuring van de trap te verminderen en/of te voorkomen. 

 

Nabehandelen van de trap, leuningen en/of hekwerken 

Een trap en/of onderdelen daarvan met een grondverf of -lak, dient na het plaatsen nog 

afgewerkt te worden. 

- Voor het verven/lakken dient de trap vrij van vuil, vet en stof te zijn 

- Naden, spijker- en schroefgaatjes stoppen met kneedbaar hout of plamuur. Na 

voldoende uitharding doelmatig schuren (fijn schuurpapier) en afstoffen. Dit indien nodig 

herhalen. 

- Uitgestopte plaatsen bijgronden.  

- Na voldoende uitharding en droging luchtig schuren, stofvrij maken en het geheel 

minimaal twee keer aflakken. Ons advies, als trappenfabrikant en ook van de 

verfleverancier Anker Stuy Verven, is om dit met een van de volgende producten te doen:  

o Voor dekkende verf: Ankolux PU Trappenverf 

o Voor transparante lak: Ankertros Aqua PU lak 

 

Voor nabehandeling van een trap en/of onderdelen daarvan met whitewash of olie als afwerking 

verwijzen wij u door naar uw schilder. 
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Kraken van een trap 

Het kraken van een trap kan verschillende oorzaken hebben en is niet in alle gevallen te 

voorkomen. Wij verwijzen u naar het bijgevoegde kraakdocument. 
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