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Extra ruimte onder een woning?

Sterk Beton kelders zorgen voor plaatsingsgemak en zijn naadloos geproduceerd.  
Hierdoor heeft u snel  en zorgeloos een extra verdieping onder uw woning. 
Met recht een goede en duurzame investering.
Wat komt daar allemaal bij kijken? Het valt reuze mee. Om u een duidelijk beeld te geven hebben 
we een overzicht gemaakt. Natuurlijk bepaald u zelf wat u zelf wilt verzorgen en uitbesteden.

Hoe kiest u een kelder slim en voordelig?
De totale bouwkosten van een kelder kunnen sterk variëren. Een standaard kelder is al mogelijk 
vanaf € 12.000,- totale kosten, geplaatst en wel. Vaak zijn het aanvullende opties die zorgen voor 
een behoorlijke toename in de kosten.  Het is daarom verstandig om hierin vooraf een keuze te 
maken. Als u de kelder als onbenoemde ruimte in uw ontwerp op laat dan nemen hoeft deze aan 
veel eisen niet te voldoen. Extra opties als isolatie en daglichttoetreding zijn dan niet nodig. 
Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing. In deze uitvoering is de kelder bij uitstek geschikt als 
bergruimte, installatieruimte(cv, warmtepomp etc.), waskamer, archief en wijnopslag.
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Wilt u de kelder gebruiken als chillruimte, thuisbioscoop, sauna, fitnessruimte, speelkamer of 
studio/muziekruimte dan is een bepalende factor hoe vaak u de ruimte wilt gebruiken. 
Isoleren van de kelder zorgt er voor dat het energie/warmte verlies in de kelder wordt 
verminderd. Dit heeft alleen nut als u de kelder continu zal gaan verwarmen. 
Zonder isolatie en verwarming is de basis temperatuur in de kelder meestal tussen de 
15 en 17 0C. Dit is voor veel toepassingen al een geschikte temperatuur. Als u tijdelijk de  
temperatuur in de kelder wilt verhogen is een kleine warmtebron al voldoende.

Gaat u de kelder als leefruimte gebruiken dan bent u volgens het bouwbesluit verplicht de 
kelder te isoleren, ventileren en te zorgen voor daglichttoetreding.  Daarnaast is er een 
minimale hoogte verplicht en moet de trap aan andere eisen voldoen. 
Alles bij elkaar opgeteld zorgt dit voor hoge extra kosten en kunt u de kelder daarom beter 
als onbenoemde ruimte in uw ontwerp opnemen.

Ter vergelijk: een gemiddelde standaard kelder kost € 5500,- af fabriek terwijl met alle extra 
opties (isolatie, daglichttoetreding en ventilatie) dezelfde kelder al snel € 13.500,- kost.

Een aandachtspunt is ventilatie. Vaak leeft  het idee dat het goed is om kelder te ventileren. 
Juist het tegenovergestelde is waar. Ventilatie is in de meeste gevallen juist de oorzaak van 
condensvorming.  Warme buitenlucht die afkoelt in de kelder zorgt voor condensvorming dus 
voor vocht op de wanden en vloer.  Wilt u toch ventileren in de kelder, bijvoorbeeld omdat u 
in de kelder wilt gaan sporten. Zorg er dan voor dat de ventilatie altijd eenvoudig weer is af te 
sluiten. Zo voorkomt u dat de kelder muf gaat ruiken en vochtig wordt. Het plaatsen van een 
elektrische luchtontvochtiger voorkomt  te vochtige lucht en daarmee condensvorming. 
 
Magazijnstelling zijn in een kelder erg praktisch om overzichtelijk goederen op te slaan.
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Expositieruimte en opslag van schilderijen is mogenlijk.



Zeker niet onbelangrijk zijn de 
afmetingen van de kelder. 
Houdt u er hierbij rekening mee dat 
de breedte (transport), gewicht 
(kraan) en inhoud (grondwerk) 
behoorlijk invloed hebben op de 
totale kosten van de kelder. 
De kelder wordt absoluut niet 
voordeliger per vierkante meter 
wanneer u een grotere kelder kiest! 

Daarnaast is het verstandig ook naar 
de positie van de funderingsbalken en 
de locatie van de trap te kijken. 
Door de lengte maat van de kelder 
zo te kiezen dat de kelder eenvoudig 
tussen de balken past kunt u 
besparen op extra funderingsbalken. 

Neem gerust contact met ons op 
voor een passend advies!

Een ideale speelruimte voor de kinderen

Al onze standaardkelders hebben een 
inwendige hoogte van 2450 mm
We kennen twee breedtematen,

2600 mm of 3200 mm.

De lengtematen lopen op in stappen van 
150 mm. In de tabel hiernaast zijn de 

lengtematen weergegeven.

De temperatuur in een ongeïsoleerde
kelder is uitermate geschikt voor 
wijnopslag. 

STANDAARD KELDERMATEN
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Stortkoker  
vuile was

Wasruimte 
en berging

l x b in mm l x b in mm

3800 x 2600 4800 x 3200

3950 x 2600 4950 x 3200

4100 x 2600 5100 x 3200

4250 x 2600 5250 x 3200

4400 x 2600 5400 x 3200

4550 x 2600 5550 x 3200

4700 x 2600 5700 x 3200

4800 x 2600 5800 x 3200

4950 x 2600 5950 x 3200

5100 x 2600 6100 x 3200

5250 x 2600 6250 x 3200

5400 x 2600 6400 x 3200

5550 x 2600 6550 x 3200

5700 x 2600 6700 x 3200

5800 x 2600 6800 x 3200

6950 x 3200

7100 x 3200

7250 x 3200

7400 x 3200

inwendige hoogte 2450 mm



Kies een aannemer die bij u past
Aannemers hebben vaak verschillende eigen specialiteiten, u kunt bijvoorbeeld kijken naar 
referentieprojecten. Door vooraf een offerte te laten maken zonder allerlei stelposten voor-
komt u vervelende verassingen. Een aannemer aangesloten bij Bouwgarant is meestal een 
goede optie. Niet alle aannemers hebben ervaring met kelders. Gelukkig is het plaatsen van 
onze kelders met de STERKoppeling zeer eenvoudig.  Wij adviseren dan ook indien mogelijk 
de STERKoppeling te gebruiken. Ook uw aannemer informeren wij graag. Als u of uw aan-
nemer dit wenst, dan bieden wij de mogelijkheid om de kelder samen met onze partners te 
plaatsen. Vraag de verkoopafdeling 
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Meestal bestelt een aannemer de kelder  
rechtsreeks bij ons. U kunt dit desgewenst ook 
zelf doen. Soms kan het voor een aannemer 
financieel voordeliger lijken om een kwalitatief 
mindere kelder te plaatsen. Jammer, want alleen 
Sterk Beton kelders worden zonder stortnaden 
geproduceerd, stortnaden zorgen altijd rondom 
de kelder voor een verzwakte plek. De kans op 
lekkage is hierdoor vele malen groter. 
Let u er daarom op dat u niet zomaar een minder 
alternatief krijgt. De prijsverschillen zijn klein. 
En u zit niet te wachten op zorgen door een lekke 
kelder. Het kan voor veel problemen zorgen als de 
kelder achteraf gerepareerd moet worden. 
Schades aan uw spullen zijn vaak lastig te verhalen 
en worden meestal slechts gedeeltelijk vergoed. 

Bij het plaatsen van een kelder kunt u onder 
       andere denken aan de volgende zaken:

• Hijsen van de kelder (telekraan)
• Grondwerk (graafmachine)
• Afvoeren van de grond
• Bronbemaling  

         (meestal niet nodig met de STERKoppeling)
• Trap

Advies van een architect/bouwkundig adviseur/constructeur
Zij kunnen uw woning ontwerpen en de kelder op juiste manier inpassen. Vaak is het handig 
om zelf informatie aan te leveren, zoals bijvoorbeeld een lijst met wensen en  standaard 
afmetingen.  Via onze website kunnen ook detailtekeningen worden gedownload. 
Uw architect kan ook altijd contact met ons opnemen voor advies zodat u zeker weet dat de 
kelder direct op de beste manier kan worden ingepast.
Zodra het ontwerp klaar is kan deze worden gebruikt voor de vergunningsaanvraag. 
Ook hiermee kunnen ze u helpen.

Er zijn vele soorten en 
maten keldertrappen.
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MEER DAN 85 JAAR IS BETON 
ONZE SPECIALITEIT

STERK BETON B.V.  
Herculesstraat 47, Postbus 166, 1800 AD Alkmaar 
Info@sterkbeton.nl - (072) 540 29 18 

K.v.K. nr.: 370.55122

Denk in mogelijkheden!

Stekkenbakken
Overige aanbieders

Montageankers©
Sterk Beton

Sterkoppeling©
Sterk Beton

Besparen op bronbemaling

Geen vergunning bemalen

Besparen op kraan kosten, kraan direct 
inzetbaar  voor de begane grondvloer

Minimale bouwvertraging

Niet meer stellen in de grond,  
geen vlak zandbed en/of tijdelijke palen

Niet fixeren heipalen

Niet exact graven gat

Geen risico opdrijven/wegzakken

Geen ballastwater nodig

Optimale veiligheid, geen personen 
meer in het gegraven gat

Makkelijk bevestigen ankers, ca. ½ uur 
i.p.v. een hele dag uitvouwen stekken -
Slechts 2 balken nodig

Minimale kans op lekkage, geen stort-
naden tussen wanden en vloer

Geen gevolgschade lekkage

Sausklaar,er zitten geen 
bekistingsafdrukken in de wanden

Levenslange garantie op  
lekkage stortnaden! 

Een kelder is een ideale ruimte 
voor de plaatsing van allerlei 
technische voorzieningen.
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De voordelen van een Sterk Beton 
kelder op een rij:




