
Heeft u een houten sportvloer 
die aan een renovatie toe is?

Veiligesportvloer.nl is ook uw partner voor renovaties en keuringen van alle 
houten sportvloeren. Sportvloeren welke wij aantreffen hebben vaak een 
jarenlange opbouw van Bruwax of andere wax soorten. Hierdoor krijgt een houten 
sportvloer een spiegelend en vettig uiterlijk. Vaak worden deze vloeren ook erg 
glad. Een inspectie en keuring van de vloer kan u inzicht geven hierover. Een 
renovatie is een kostbare maar duurzame investering, maar hét grote voordeel 
van een houten sportvloer!

Onze specialisten doen eerst een 
grondige inspectie en keuring van 
uw sportvloer. Hierna zullen de 
bevindingen worden gemeld in een 
heldere rapportage. Aan de hand van 
de bevindingen kan verdere actie 
ondernomen worden. Enkele zaken 
om vooraf te bepalen wanneer u de 
vloer laat inspecteren: 

Voor al deze vragen en meer kunt u een afspraak met ons inplannen of een 
keuring laten uitvoeren. Wij attenderen u er op dat de periodes voor het 

renoveren van een houten sportvloer zeer beperkt zijn. Doorgaans wordt 
dit altijd in vakantie periodes uitgevoerd.

Overwegingenen veel voorkomende problemen
• Heeft u nu klachten of is de vloer te glad/afgekeurd?
• Is de dragende constructie nog intact?
• Is er nog extreem veel werking in de vloer?
• Zijn er oude of bekende (zichtbare) schades? 
• Is de belijning nog up to date? Richtlijnen veranderen met de jaren.
• Wilt u dezelfde belijning nog terug? Heb ik nog alle velden nodig? 
• Overleg vooraf goed met de gebruikers!
• Welke coating is er altijd op de vloer gebruikt?
 Lak, olie, was of hardwax? 
• Welke coating wil ik terug? Bijvoorbeeld, matte of extra matte lak.
• Zijn de vloerpotten nog in orde?
• Dienen de vloerpotten opgehoogd te worden of komen ze te vervallen? 
• Welke plinten wil ik terug of blijven de huidige plinten intact?
• Hoe pak ik mijn onderhoud aan nadat de vloer weer als nieuw 
 is opgeleverd?

Wenst u een grondige inspectie door onze specialisten, gevolgd 
door een offerte op maat? Neem contact op via +31 (0)88 170 06 16.
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