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Voordat u een lamp gaat demonteren, controleert u of:

 De lamp niet beschadigd is: barsten, roestvlekken, etc.
 De waarde van de lamp voldoende hoog is, wetende dat:

• Het heel moeilijk is om een verkoopprijs van een tweedehandslamp te
bepalen. De prijs van de armature kan sterk variëren van het ene model en 
merk naar het andere.

• De waarde van een nieuwe inbouwspot bevindt tussen de 8 en 70 €
• De waarde van een nieuwe pendellamp bevindt tussen een tien-  en

honderdtal euro.

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op:
http://www.opalis.be/nl/materialen en http://www.2dehands.be/markt/

Controle vóór demontage
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Demontage

Draai de schroeven van het suikertje los 
en trek de lampkabels los. Als u te maken 
hebt met lasklemmen, dan trekt u aan de 
aangepaste hendel en verwijdert u de kabel. 
LET OP dat u de plafondkabels niet bloot 
laat. Dit is gevaarlijk indien de stroom weer 
zou worden aangesloten. Laat dus de suiker 
of lasklem op de plafondkabels. 

Eenmaal de inbouwspot uit het plafond 
gehaald is, controleert u of er effectief geen 
stroom meer aanwezig is. Plaats dan de 
spanningzoeker of voltmeter op het suikertje 
of in de lasklem en maak contact.

Draai de schroeven van het suikertje los en 
trek de kabels van het plafond los.  Als u 
te maken hebt met lasklemmen, trekt u de 
hendel op en verwijdert u de kabel. LET OP 
dat u de plafondkabels niet bloot laat. Dit is 
gevaarlijk indien de stroom weer zou worden 
aangesloten. Plaats aansluitklemmen of een 
suikertje op de plafondkabels.

Haal de gloeilamp weg, en bewaar 
die zorgvuldig. Schroef daarvoor de 
bevestegingsring van de lamp los, 
en haal die eraf. In geval van een 
laagspanningssysteem trekt u gewoon aan 
de gloeilamp om beide pinnen los te krijgen. 
In geval van een lamp onder normale 
spanning, draait u de gloeilamp met een 
kwartdraai in tegenwijzerzin.

Haal de gehele lampstructuur af van het 
aanhanghaakje. Wanneer u de lamp verpakt, 
zal u mogelijks, in functie van het model, de 
lamp moeten demonteren om beschadiging 
te voorkomen.

Haal de inbouwspot uit het plafond.  Om de 
inbouwspot uit het plafond te halen, trekt u de 
lamp naar beneden.  In functie van het model, 
doet u dit met een schommelbeweging of 
met een draaibeweging.

Schroef de gloeilamp los en bewaar die 
zorgvuldig.

Vooraleer u aan de demontage begint, zet u 
de stroom uit.

Schroef de borgschroef los en breng het 
plafondkapje naar beneden om toegang 
te krijgen tot het suikertje (ook gekend als 
‘kroonsteen’). Controleer of er effectief 
geen stroom meer aanwezig is: plaats de 
spanningzoeker of voltmeter op het suikertje 
of in de lasklem en maak contact.

A. PENDELLAMP

B. INBOUWSPOT
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Reiniging en onderhoud

 Zachte doek met zeepsop. Gebruik geen schuurmiddelen 
– en producten.

Transport

 Omdat gloeilampen breekbaar zijn, is het aangeraden 
deze in krantenpapier te wikkelen of deze in hun 
oorspronkelijk verpakkingsdozen te transporteren.

 U gaat op dezelfde manier te werk voor de andere 

Opslag

  Bewaar alle lampdelen in een kartonnen doos
 Beschut de doos tegen licht, stof en vochtigheid.

Hermontage

 Normen
• De grondregels voor de elektrische installaties zijn

opgenomen in de AREI. Deze regels schrijven onder
andere voor dat elk elektrisch toestel (en dus ook

een douche of bad ligt in laagspanningsstroom moet
functioneren.
http://users.khbo.be/risack/teksten/AREI/AREI.pdf

• Het maximale vermogen van de lamp wordt meestal
bepaald door het lampmodel, en is genoteerd op een
stickertje.

•
dan andere systemen.

Voor meer informatie over de montage van een lamp: 
• Pendel lamp:

https://www.youtube.com/watch?v=COjYiyPo9N8
• Inbouwspot:

https://www.youtube.com/watch?v=XTg8UxGnliY

Bewaring en hermontage



i CDR Bouw

Aarzel niet ons uw vragen 
of opmerkingen te sturen. U 

ontvangt zo snel mogelijk een 
antwoord.

GEREALISEERD MET DE STEUN VAN LEEFMILIEU BRUSSEL
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Bravo! Dankzij uw inspanning om te recycleren helpt u 
mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze 
goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. 

Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie 
en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te 

produceren.

Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be
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 Stopcontacten en schakelaars
 Wastafels en kranen
 Deuren en toebehoren
 Radiatoren en thermostatische kranen
 Inbouwmeubelen
 Douchecabines en toebehoren
 Raamkozijnen en vensterdorpels
 Parketten en plankenvloeren
 Tegelwerk
 Lampen en toebehoren

Andere beschikbare handleidingen


