
 

Kluswijzer 

 
 

Zelf elektra aanbrengen 
 

Wilt u een dimmer aanbrengen? Sfeerverlichting in uw tuin of een extra stopcontact? 
Kleine wijzigingen in de elektrische installatie kunt u zelf doen.  
 
Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Grote uitbreidingen aan elektra zijn een taak voor een vakman. Maar kleine klusjes kunt 
u zelf doen. Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor het aanbrengen of wijzigen 
van elektra. Bovendien leest u hier welke voorwaarden Goed Wonen stelt.  
 
Voordat u aan de slag gaat 
 
Veiligheid 
Veiligheid staat voorop als u met elektra aan de slag gaat: 

 Werk nooit aan een elektrische installatie waar nog spanning op staat. 

 Schakel de elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar uit te zetten 

 door de zekeringen te verwijderen. 

 Zet nooit spanning op een elektriciteitsleiding die nog niet is afgemonteerd.  

 Controleer met een spanningszoeker of er geen stroom meer op de leiding of het 
stopcontact staat.  

 Draag schoenen met rubberen zolen en werk nooit met vochtige of natte handen.  

 Werk altijd met goed geïsoleerd gereedschap en voldoende licht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zekeringen 
Een zekering zorgt voor beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting. De meest 
voorkomende zekeringen zijn 10 of 16 ampère. U herkent het type zekering aan de gekleurde 
verklikkertjes aan de achterzijde van de zekering: 10 ampère = rood, 16 ampère = grijs. De 
maximale vermogens per groep zijn: 10 ampère x 220 volt = 2200 watt. 16 ampère x 220 volt 
= 3520 watt. 
 
Als een zekering kapot is, zoekt u eerst uit hoe dit komt. Meestal is één apparaat de 
boosdoener. Weet u niet welk apparaat het is, haal dan alle stekkers uit het stopcontact en 

De elektrische leiding loopt van de aansluitkast van het energiebedrijf naar de groepenkast. 
De aansluitkast is verzegeld en bevat de hoofdzekering. U mag deze kast nooit zelf 
openmaken. Van de groepenkast lopen de elektriciteitsleidingen verder naar de 
aansluitpunten in uw huis. Installaties van ná 1975 zijn extra beveiligd met een 
aardlekschakelaar.  
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vervang de zekering. Sluit de apparaten hierna weer één voor één aan, totdat de stop weer 
doorslaat. U weet nu welk apparaat kapot is.  
 
Het kan ook zijn dat de zekering overbelast is. U rekent dit uit door het vermogen van de 
aangesloten apparaten bij elkaar op te tellen en te delen door 220. Deze stroomwaarde mag 
niet hoger zijn dan de stroomwaarde van de zekering. 
 
Het normaaldoossysteem 
Het normaaldoossysteem komt vooral voor in oudere installaties. Het systeem kenmerkt zich 
door een aaneenschakeling van lasdozen (verbindingsstukken) van waaruit de bedrading naar 
schakelaars, stopcontacten en lichtpunten loopt. Het normaaldoossysteem zit vaak tussen het 
plafond en de vloer van uw bovenburen of op het plafond en de muren van uw huis. 
 
Het centraaldoossysteem 
De leiding van een groep gaat vanaf de groepenkast direct naar een centraaldoos in het 
midden van een kamer. Van daaruit gaan de leidingen naar de verschillende aansluitpunten. 
Dit kunnen schakelaars, stopcontacten en andere centraaldozen zijn. De centraaldoos bevindt 
zich meestal boven een lichtpunt en is vaak in de muur weggewerkt.  
 
Bedrading 
De kleuren van de bedrading kunnen bij oude installaties afwijken van de huidige kleuren. De 
stroom- of fasedraad is nu bruin en was vroeger groen. De nuldraad is blauw en was rood. De 
aardedraad is nu geel/groen en was grijs. De zwarte schakeldraad wordt alleen gebruikt bij 
schakelaars en als tussenverbindingsdraad. Zorg dat u de juiste kleuren met elkaar 
combineert. 
 
Aan de slag 
 
Een extra stopcontact aanbrengen 
U kunt het aantal wandcontactdozen op verschillende manieren uitbreiden. Zorg voordat u 
begint dat de stroom is afgesloten. U kunt dit controleren met een spanningzoeker. Voor het 
aanbrengen van een extra stopcontact bij het normaaldoossysteem onderbreekt u de 
bedrading tussen twee lasdozen. Vervolgens zaagt de buis door, plaatst u er een nieuwe 
lasdoos bij en trekt u vandaar een leiding naar het stopcontact. Bij het centraaldoossysteem 
legt u de leiding aan van het stopcontact naar de centrale doos. Een derde mogelijkheid is om 
een stopcontact te vervangen door een lasdoos, waardoor u maximaal vier nieuwe 
aansluitmogelijkheden krijgt.  

In alle gevallen gaat u als volgt te werk: U bepaalt de plaats waar het stopcontact moet komen 
en tekent dit af op de muur. Vanaf dit punt maakt u met behulp van een schietlood een rechte 
lijn naar boven en bepaalt zo waar de lasdoos voor de uitbreiding moet komen.  

 
Verwijder de bestaande bedrading en monteer de lasdoos. Steek hierin de benodigde buizen 
en bevestig die met zadels op de muur of met muurdopjes als het nieuwe stopcontact een 
montageplaat heeft. Trek met een trekveer de draden door de buis en laat de einden 10 cm 
uitsteken. Verwijder met een striptang 1 cm isolatie en verbind draden met dezelfde kleur, 
door de aders in een lasklem te steken of ze met een tang in elkaar te draaien en van een 
lasdop te voorzien. Er mag geen koper meer zichtbaar zijn. Druk de verbindingen netjes in de 
lasdoos en schroef het deksel erop. 
 
Monteer aan het andere buiseinde, waar het stopcontact komt, de montageplaat voor de 
contactdoos. Verwijder ook hier ca. 1 cm isolatie en zet elk draadeind vast in een klem of 
contactschroef. De bruine draad komt op het aansluitpunt met de P, de geel/groene op die 
met het aardeteken (in het midden). Schroef het geheel tegen de muur en plaats de afdekkap. 
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Schakelaars, dimmers en stekkers 
Er zijn heel veel verschillende schakelaars en schakelmogelijkheden. Werk hierbij altijd 
volgens de gebruiksaanwijzing. Alleen bij tweepolige schakelaars mogen de blauwe draden op 
de schakelaar worden aangesloten. Bij wisselschakelaars met drie zwarte draden, markeert u 
de draad die is aangesloten op de P-klem met een stukje tape. De andere twee zwarte draden 
mogen verwisseld worden. 
 
Vervangt u een schakelaar door een dimmer, kies dan een dimmer met de juiste of een 
overcapaciteit. Schroef de schakelaar, de ring en het bruine en zwarte draad los. Sluit de 
draden volgens de gebruiksaanwijzing aan op de dimmer. Zet deze vast in de inbouwdoos en 
monteer de afdekplaat en bedieningsknop. Behalve op- en inbouwdimmers bestaan er ook 
snoer en tafeldimmers voor armaturen die op een stopcontact zijn aangesloten. Voor 
halogeenverlichting zijn er speciale dimmers in de handel. 
 
Bij het monteren van een stekker verwijdert u eerst ca. 4 cm van de snoermantel. Verwijder 
met een striptang ca. 1 cm isolatie, draai elke ader afzonderlijk in elkaar (solderen is beter) en 
schroef ze in de contactpennen. Doe het snoer onder de trekontlaster en zet de stekkerhelften 
in elkaar. Een snoer aansluiten op een fitting komt op hetzelfde neer, net zoals het aansluiten 
van een schakelaar. Hier knipt u, afhankelijk van het type, één of beide aders door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektriciteit in vochtige ruimten 
Alle leidingen, stopcontacten en verlichtingsarmaturen in een (tijdelijk) vochtige omgeving 
zoals de badkamer en keuken, moeten voorzien zijn van randaarde. Alle metalen delen van 
badkuipen, douchebakken en wasbakken, en de eventueel aanwezige radiator- of cv-pijpen 
moeten apart geaard zijn met een aarddraad van 6 mm dikte. In de badkamer mogen 
verlichtingsarmaturen, geaarde stopcontacten en (verplaatsbare) elektrische apparaten alleen 
geplaatst of gebruikt worden op minimaal 60 cm horizontaal van de douche-, bad- of 
wastafelrand. Verticaal is dit, vanaf de vloer gerekend, minimaal 225 cm. 
 
Verlichting in de tuin 
Voor het aanleggen van buiteninstallaties, zoals tuinverlichting, gebruikt u spatwaterdichte 
lasdozen, contactdozen en schakelaars, herkenbaar aan de code 'IP-44'. Deze hebben 
afsluitklepjes en aan de onderkant condensgaten, die u moet doorprikken. De installatie kan 
vanaf de meterkast of een inbouwdoos worden aangelegd. Omdat de buiteninstallatie geaard 
moet zijn, kunt u het beste een stopcontact met randaarde gebruiken. Om een kabel door de 
buitenmuur te leiden, boort u een gat van 16 mm. De kabel moet beschermd worden met een 
pvc-buis en uitmonden in een lasdoos. De lasdoos heeft 7 ingangen. Breek de ingang open 
die u nodig heeft en vijl de scherpe punten weg. U maakt de kabelaansluiting waterdicht met 
een wartel en een rubberen ring.  
 
U kunt kiezen uit leidingen onder of boven de grond. Voor een bovengrondse leiding gebruikt 
u een XMvK-kabel, die u om de veertig centimeter, en maximaal 10 cm vanaf een 
aansluitpunt, vastzet met kabelzadels . Gebruik voor een ondergrondse leiding een YMvK-as-
kabel ('as' staat voor aardscherm). Deze kabel moet minimaal 50 cm diep worden ingegraven.  
 

Een lamp ophangen 
Hang een plafondlamp altijd aan een haakje, en nooit alleen aan de elektriciteitsdraden. 
Verbind de installatiedraden en de lampdraden met een kroonsteentje. Sluit u de lamp aan op 
een centraaldoos, verleng dan zonodig, na verwijdering van de afdekplaat, met een lasdop 
de zwarte schakeldraad. Maak op de bestaande lasdop van de blauwe nuldraad een 
aftakking. Zet de afdekplaat terug en monteer het kroonsteentje. Als u de lamp verder van de 
centraaldoos af wilt monteren, leid het snoer dan langs het plafond. 
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De doe-het-zelf zaak verkoopt ook verplaatsbare buitenverlichtingen en stopcontacten. 
Hiervoor mag geen vinyl- of rubbersnoer gebruikt worden, maar alleen een neopreen HO5RN-
F mantelsnoer, dat bestand is tegen vorst, regen en zon.  
 
Onderhoud en verhuizen 
Leg verlengsnoeren niet vast en gebruik alleen materiaal met een CE-keurmerk. Wijzigingen 
aan elektra moeten altijd aan de eisen van NEN 1010 voldoen. Meer informatie hierover kunt 
u krijgen bij uw energieleverancier. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
door u aangebrachte wijzigingen.  
 
Als u gaat verhuizen, controleert de rayonopzichter de door u aangebrachte elektra. De 
installatie kan blijven zitten, als de leidingen, stopcontacten en schakelaars netjes zijn 
afgewerkt en volgens de voorschriften zijn aangelegd. Goed Wonen geeft geen vergoeding 
voor elektrotechnische wijzigingen. Een uitzondering hierop is de wasmachineaansluiting. Als 
deze goed is aangelegd, en in combinatie met een wateraansluiting en afvoer, kunt u hier 
mogelijk een vergoeding voor ontvangen.  

 
Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 

Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


