
 Alles over tapijt
Praktische informatie over tapijt.
Van aanschaf tot onderhoud!

Uw tapijtadviseur:
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Inleiding

Tapijt prikkelt op allerlei manieren de zintuigen. Een mooi tapijt kan 
echt sfeer brengen in huis. Met de vele kleuren, materialen en vormen 
kan eindeloos creatief worden gecombineerd en gevarieerd. Tapijt is niet 
alleen een lust voor het oog, maar ook voelbaar zacht aan je voeten! 
En wat dacht u van geluid? Klinken op harde vloeren de geluiden nog 
hol en blikkerig, met tapijt in huis zijn dergelijke hinderlijke bijgeluiden 
verleden tijd. Ook de akoestische eigenschappen van tapijt moet u niet 
onderschatten. Met tapijt op de vloer klinkt muziek vele malen mooier. 
Tapijt levert dus een belangrijke bijdrage aan het woon en werkgenot!

Maar, hoe maakt u nou een goede tapijtkeuze? U kunt uw keuze niet 
alleen baseren op wat u mooi vindt, want niet alle tapijtsoorten hebben 
dezelfde eigenschappen. Tapijt op de trap moet aan andere eisen voldoen 
dan tapijt op een slaapkamer, in een woonkamer of een studeerkamer. 
Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze van tapijt voor een specifieke 
ruimte is het Produkt Informatie Systeem (PIT-systeem). Met behulp 
van symbolen op de tapijtstalen kunt u zien waar het tapijt kan worden 
toegepast en welke eigenschappen het heeft. Sinds 1 januari 2007 zijn 
er nieuwe Europese symbolen in gebruik. U leest hier alles over in 
hoofdstuk 3 van dit boekje.

Uitleg over vakkundig leggen van tapijt, gebruiksadviezen en tips voor 
onderhoud en reiniging van tapijt treft u aan in de hoofdstukken 4, 5 
en 6. Voor andere onderwerpen en een exacte onderverdeling van de 
hoofdstukken verwijzen wij u naar de inhoudsopgave.

Wij wensen u heel veel woon en werkplezier. Tapijt maakt het verschil!
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1.1 Wat zijn de belangrijkste 
voordelen van tapijt?

Tapijt heeft veel voordelen en gunstige 
eigenschappen. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat tapijt vaak tegemoet 
komt aan de meest uiteenlopende 
wensen en eisen die men stelt aan een 
vloerbedekking. De belangrijkste voordelen 
en gunstige eigenschappen van tapijt 
hebben we hier voor u op een rijtje gezet:

• warm 
• behaaglijk 
• comfortabel
• zacht 
• sfeervol
• luxe uitstraling
• decoratief
• modisch 
•  in vele soorten, kleuren en dessins 

leverbaar
• veilig 
• slijtvast
• geluiddempend/akoestiek verbeterend
• warmte-isolerend/energiebesparend
• praktisch overal toepasbaar
• eenvoudig te onderhouden 
• goed voor lijf en leden 

• goed voor een schoon binnenklimaat 
• milieuvriendelijk. 
•  uitstekend te combineren met andere 

vloerbedekkingen en andere onderdelen 
van het interieur zoals raambekleding, 
meubels en wanden

In de volgende paragraaf wordt een 
aantal van de kenmerken nader 
toegelicht om u te overtuigen van de 
voordelen van tapijt.

1.2 Een aantal belangrijke 
voordelen van tapijt nader toegelicht

Tapijt is behaaglijk 
Wie een ruimte binnengaat waar tapijt is 
toegepast, krijgt al gauw een behaaglijk 
en comfortabel gevoel. Dat komt omdat 
tapijt warmte en sfeer uitstraalt. Tapijt 
is in vele eigentijdse kleuren, dessins en 
structuren verkrijgbaar en daardoor goed 
te combineren met andere onderdelen 
van het interieur, zoals gordijnen, 
lamellen, meubels en wanden. De vele 
creatieve mogelijkheden van tapijt (zie 
voor suggesties paragraaf 1.4) maken het 
tot een modern en eigentijds produkt.

Tapijt is geluiddempend 
In een kale ruimte worden gewone 
leefgeluiden zoals praten, de TV, de 
radio en het getik van hakken al gauw 
onaangenaam. Niet alleen voor uzelf, 
maar ook voor anderen. Niet voor niets 
staan klachten over burengerucht in 
de top drie van geluidshinder. Indien u 
bewust kiest voor textiele materialen 
zoals gordijnen, gestoffeerde meubels 
én tapijt als vloerbedekking, kunt u het 
geluidsniveau aanzienlijk verminderen. 
Tapijtvezels weerkaatsen het geluid 

1 Argumenten voor tapijt

niet, maar absorberen het. Hoe dikker 
het tapijt, des te groter het effect van 
geluidsisolatie.

In flats of appartementen zijn vooral de 
zogenaamde contactgeluiden berucht: 
geluid dat doordringt via de vloer 
naar het onderliggende plafond. Ook 
eengezinswoningen kunnen erg gehorig 
zijn. Een teer punt is de trap die vaak 
tegen een zijmuur is gebouwd. Een 
verend tapijt kan in al deze gevallen een 
uitkomst bieden. Tapijt kan loopgeluiden 
met 25 à 30 decibel verminderen. Als 
u tapijt in woon-, slaapkamer, op de 
trap en in de gang legt, hebben de 
buren geen geluidsoverlast. Let bij 
aanschaf van tapijt dus op het symbool 
‘geluiddempend’. Tapijt op de trap is 
bovendien nog veilig ook, omdat het risico 
van uitglijden kleiner is.

Tapijt is warmte-isolerend en 
energiebesparend 
Languit op de grond liggen voor de open 
haard? Op blote voeten door het huis 
lopen? Kinderen die op hun kamer op de 
grond een spelletje spelen? Met tapijt op 

de vloer is dit allemaal heel comfortabel, 
omdat tapijt warmte isoleert. De 
stilstaande lucht tussen de pooldraden 
vormt als het ware een barrière voor 
het ‘weglekken’ van warmte naar de 
constructievloer. Tapijt met lange polen 
houdt de meeste lucht vast en isoleert de 
warmte dus maximaal. Tapijt met een 
foamrug of het gebruik van ondertapijt 
werkt, dankzij ontelbare luchtbelletjes, 
extra warmte-isolerend. Omdat tapijt de 
warmte isoleert, kan de thermostaat een 
stukje lager en kunt u hiermee energie 
besparen (gemiddeld 4 tot 5%; in een 
strenge winter zelfs 10%). Zo verdient 
dat mooie tapijt zichzelf als het ware een 
stukje terug. 

Tapijt is veilig 
Tapijt is stroef. Dit betekent dat het 
risico van uitglijden op een vloer met 
tapijt een stuk kleiner is dan op een 
gladde vloer. Mocht u toch vallen, dan 
is de kans op verwondingen kleiner 
omdat tapijt zacht en verend is. Senioren 
die met een stok lopen of een looprek/
rollator als hulpmiddel gebruiken, zijn 
het meest gebaat bij kortpolig tapijt. Dat 
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schuift gemakkelijk waardoor je niet 
blijft ‘haken’ en het is toch stroef genoeg. 
Peuters kruipen graag op comfortabel 
warm tapijt. Maar ook als kinderen net 
leren lopen en nog regelmatig vallen is 
tapijt ideaal. Voor natte ruimten zoals de 
badkamer en de keuken waar het glad 
kan zijn, is tegenwoordig zelfs speciaal 
vochtbestendig tapijt verkrijgbaar. 
Een gladde trap wordt veiliger door 
het met tapijt te bekleden. Tapijt biedt 
dus veiligheid voor jong en oud in 
verschillende situaties! 

Tapijt is goed voor lijf en leden 
Lopen op een harde onregelmatige 
ondergrond vergt nogal wat van onze 
spieren, gewrichten en evenwicht. Zacht 
tapijt dempt de loopbeweging, zodat 
spieren en gewrichten minder klappen 
hoeven op te vangen.
Knellende schoenen of lang staan kunnen 
klachten als rug-, nek- en hoofdpijn 
opleveren. Veel orthopedisten adviseren 
mensen met rugklachten om zoveel 
mogelijk blootvoets te lopen. Een zacht, 
warm tapijt maakt het lopen op blote 
voeten heel comfortabel.
De verende eigenschappen maken tapijt 
bijzonder geschikt als vloerbedekking 
voor mensen met gewrichtsaandoeningen 
zoals reuma. Bovendien zorgt de warmte-
isolerende werking van tapijt er voor 
dat de laatste voorjaars- of de eerste 
herfstkou niet meer optrekt ‘tot in de 
botten’. 

Tapijt en Gezondheid:
‘Allergie voor tapijt bestaat niet!’
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat 
allergie een complexe aandoening is die 
niet ontstaat door één aanwijsbare reden. 
Vaststaat dat tapijt zelf geen allergische 

reactie en astma veroorzaakt!
Allergische reacties, CARA-klachten 
en legionellagriep zijn vaak gerelateerd 
aan de specifieke omstandigheden in de 
woning. Allergenen zijn voornamelijk 
afkomstig van huisstofmijten*, 
schimmels of huisdieren. Allergeen 
materiaal bestaande uit kleine stof-
deeltjes kunnen zich verzamelen in 
textiele materialen zoals meubels, 
gordijnen, kussens, matrassen en tapijt 
of op harde oppervlakken blijven liggen 
indien deze weinig worden gereinigd. 

Voor de meeste mensen is een normaal 
gehalte aan stof geen enkel probleem 
maar wel voor CARA-patiënten en 
mensen met een overgevoeligheid voor de 
uitwerpselen van de huisstofmijt.
Een prettige eigenschap van tapijt is dat 
het stof vasthoudt. Eenmaal neergedaald 
stof dwarrelt niet meer op, zelfs niet 
als er over het tapijt gelopen wordt. De 
stofdeeltjes zitten stevig tussen de polen 
verankerd tot de volgende stofzuigbeurt. 
Een stofallergie hoeft dus zeker geen 
belemmering te zijn om te kiezen voor 
tapijt. Wel is het zaak regelmatig te 
stofzuigen! 

Voor een gezond binnenklimaat, d.w.z. 
een goede kwaliteit van de lucht in 
huis, is het belangrijk om de volgende 
maatregelen te treffen: 
• Goed ventileren (24 uur per dag)
• Het huis gelijkmatig verwarmen 
• Frequent stofzuigen / reinigen
•  Vermijden van extra vochtbronnen in 

huis (zoals wasdrogen, koken zonder 
afzuiging) 

De Europese Vereniging voor Tapijt en 
Milieu, genaamd GUT, heeft eisen gesteld 

aan de maximale 
uitstoot van mogelijke 
schadelijke stoffen uit 
tapijt. Tapijt dat voldoet 
aan al die strenge 
normen krijgt het GUT-
keurmerk ‘Tapijt getest 

op schadelijke stoffen’. Indien u tapijt 
koopt met het GUT-kenmerk, herkenbaar 
aan het groene logo met een boom, bent 
u er zeker van dat bij de productie terdege 
rekening is gehouden met gezondheids- 
en ecologische aspecten. Naleving wordt 
steekproefsgewijs gecontroleerd door 
erkende Europese onderzoeksinstituten 
als TNO. Alle vooraanstaande Europese 
tapijt-fabrikanten, waaronder vrijwel alle 
Nederlandse bedrijven, zijn lid van de 
GUT. 

Tapijt is onderhoudsvriendelijk 
De meeste moderne tapijten krijgen 
tegenwoordig in de fabriek al een vuil- en 
vlekwerende finish. Vuildeeltjes hechten 
zich hierdoor minder snel aan de vezels. 
Vloeistoffen blijven als een soort druppel 
boven op de pool liggen en kunnen 
eenvoudig worden opgedept. Bij normaal 
huishoudelijk gebruik gaat een vuil- en 
vlekwerende finish even lang mee als het 
tapijt zelf. 
Nieuwe garensoorten zijn vaak door en 
door gekleurd. Hierdoor is tapijt zelfs 
bestand tegen agressieve oplosmiddelen, 
waarmee de moeilijkste vlekken 
eenvoudig verwijderd kunnen worden. 

Dergelijk innovatief tapijt is ideaal in 
de baby- en kinderkamer, maar ook in 
senioren- of gehandicaptenwoningen. 
In extreem vlekgevoelige ruimten zijn 
tapijttegels een slimme keuze. Ze zijn bij 
ongelukjes gemakkelijk te vervangen; er 
zijn zelfs afwasbare kwaliteiten.
In hoofdstuk 6 treft u adviezen aan voor 
onderhoud, reiniging en het verwijderen 
van vlekken uit uw tapijt.

1.3 Waar is tapijt toepasbaar?

De vele soorten en gunstige eigen-
schappen maken tapijt tot een zachte 
vloerbedekking die tegemoet komt aan 
uiteenlopende wensen en gestelde eisen. 
Tapijt is dan ook in bijna ieder interieur 
toepasbaar; in huis, op kantoor, in 
winkels, op scholen etc.
Thuis kunt u in nagenoeg iedere ruimte 
tapijt leggen, zoals:

Woonkamer
De woonkamer is voor velen de plek om 
tot rust te komen of om gezellig samen te 
zijn. Aan dit deel van het huis wordt dan 
ook vaak de meeste aandacht besteed. 
Kamerbreed tapijt, karpetten, tapijttegels 
en lopers laten zich uitstekend 
combineren met andere onderdelen van 
het interieur. Met het uitgebreide scala 
aan kleuren, structuren en dessins dat 
verkrijgbaar is, kunt u naar hartelust 
combineren.

*  Huisstofmijten gedijen het beste bij temperaturen van 20-30 C en een luchtvochtigheid van 65-80%. 
Probeer in de zomer met een goede zonwering de temperatuur in huis zo laag mogelijk te houden. 
In de winter lost het probleem zichzelf geleidelijk op. Stoken en ventileren geeft namelijk een droger 
binnenklimaat en daar kunnen huismijten heel slecht tegen.
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Trap
Tapijt is om een aantal redenen bij uitstek 
geschikt voor trappen. Tapijt dempt 
het geluid van het lopen op de trap. 
Onbeklede trappen zijn vaak glad en dus 
gevaarlijk. Het stroeve oppervlak van 
tapijt maakt de kans op uitglijden kleiner 
en het gebruik van de trap dus veiliger. 
Voorwaarde is wel dat u kiest voor tapijt 
dat speciaal bestemd is voor trappen 
en dat de traptreden worden afgerond 
voordat ze worden bekleed. Door kleuren 
en dessins te combineren, kunt u 
prachtige overgangen naar de overloop en 
hal creëren.

Hal en gang
Tapijt heeft het in de hal en gang zwaar 
te verduren omdat er veel wordt gelopen. 
Bovendien wordt vooral bij de voor- en 
achterdeur nogal wat vuil naar binnen 
gelopen. Hal en gang vragen dus om tapijt 
dat geschikt is voor zwaar gebruik en 
tapijt met kwetsbare kleuren is in deze 
ruimten niet aan te raden. Om inloop van 
vuil te verminderen, is het verstandig om 

een rooster of schoonloop-/inloopmat bij 
de voor- en achterdeur te leggen.

Slaapkamer
De slaapkamer krijgt steeds meer 
aandacht. Het is een multifunctionele 
ruimte geworden waar we slapen, 
lezen, ontbijten en TV kijken. Voor 
deze ruimte is tapijt de aangewezen 
vloerbedekking, want het voelt warm, 
zacht en comfortabel aan. Door de 
kleuren van het interieur en het tapijt 
op elkaar af te stemmen, straalt de 
slaapkamer gezelligheid uit en is het er 
goed vertoeven.

Baby- en kinderkamer
Voor baby’s die gaan kruipen of net 
gaan staan is een zachte, warme, sterke 
ondergrond van tapijt ideaal. Het geeft ze 
zekerheid en comfort en zorgt er voor dat 
als ze vallen, de kans op verwondingen 
minimaal is. De baby- en kinderkamer 
krijgt een speels karakter door met 
kleuren, motieven of gedessineerd tapijt 
te werken. Het is ook mogelijk om in 

kamerbreed tapijt een vrolijke decoratie 
van verschillende soorten tapijt te 
verwerken (bijvoorbeeld sprookjesfiguren, 
dieren, etc.). U kunt de decoratie zelf of in 
overleg met uw tapijtadviseur ontwerpen.

Studeer- en hobbykamer
Thuiswerken komt steeds vaker voor. 
Meer dan 80% van de Nederlandse 
gezinnen heeft een computer in huis. 
Vaak wordt er een ruimte in huis 
ingericht waar de computer wordt 
neergezet. In deze ruimte dient dan 
antistatisch tapijt te worden gelegd. 
Indien in de studeerkamer gebruik wordt 
gemaakt van meubels met zwenkwielen, 
bijvoorbeeld een bureaustoel, is het 
raadzaam om geen ondertapijt te 
gebruiken en het tapijt over de hele vloer 
vast te lijmen. De ondervloer dient dan 
wel goed glad te zijn.

Keuken en badkamer
Tegenwoordig zijn er tapijten op de 
markt die speciaal voor de keuken en 
badkamer zijn ontwikkeld. Dit tapijt heeft 

een speciale behandeling ondergaan 
waardoor het goed tegen vocht kan 
en schimmelwerend is. Voor wie van 
warmte en behaaglijkheid in de keuken 
en badkamer houdt, is tapijt dus een 
uitstekend alternatief. In deze ruimten 
genieten gedekte, rustige kleuren de 
voorkeur. Er is altijd wel een tapijt met 
een kleur, dessin of structuur die bij uw 
tegel- en/of schilderwerk past.

Ruimten voorzien van vloerverwarming
Tapijt dat geschikt is voor vloerverwar-
ming is nooit dik, omdat het anders niet 
goed de warmte doorlaat. Ook ondertapijt 
isoleert warmte. Geen ondertapijt bij 
vloerverwarming dus!

1.4 Leg uw creativiteit in tapijt!

Lekker rondkijken in het grote 
aanbod van de woonwinkels, de 
woonprogramma’s op TV, leuke tips 
in woonbladen en niet te vergeten de 
informatie op internet vormen een 
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bron van inspiratie om uw creativiteit 
op het gebied van woninginrichting te 
prikkelen. Om een warme, comfortabele 
en bijzondere sfeer in uw leefruimte 
te creëren is het gebruik van tapijt een 
goede oplossing. Tapijt biedt namelijk vele 
decoratieve mogelijkheden. Onderstaand 
treft u leuke tips aan om uw creativiteit 
in tapijt te leggen:

Kamerbreed tapijt met of zonder motief
Kamerbreed tapijt in één egale kleur 
vormt een prachtige basis voor het 
interieur en is nog altijd bij velen geliefd. 
Het is ook mogelijk om in kamerbreed 
tapijt een motief aan te brengen door 
gebruik te maken van verschillende 
tapijtsoorten en/of -kleuren. Eenvoudig 
te maken zijn geometrische motieven 
zoals strepen, borderranden, ruit- of 
blokpatronen. Een zebrastreep maakt 
een smalle kamer breder, diagonalen 
scheppen ruimte. Een ingelegd kleurvlak 
maakt de kamer knusser. Is de kamer 

breder dan kamerbreed? Maak het tapijt 
passend met een speelse borderrand.
Meer ingewikkelde ontwerpen zijn 
complete mozaïeken, vloeiende lijnen of 
het inpassen van grote vlakken. Een zit/
eethoek, bed of ander meubelstuk, gang 
en trap kan geaccentueerd worden door 
middel van een ingelegd kleurvlak. De 
eettafel of het bankstel lijken dan op 
een karpet te staan. In de gang of op de 
trap lijkt het net alsof er een loper ligt. 
Nagenoeg elke vorm kan gelegd worden. 
Wat dacht u van een hinkelbaan, een dier 
of sprookjesfiguur in de kinderkamer? 
Voor het leggen van motieven is tapijt 
met een gesneden pool het meest 
geschikt, omdat naden hiermee beter 
gecamoufleerd kunnen worden.
Voor het uitvoeren van een tapijtontwerp 
kunt u het beste uw tapijtadviseur om 
advies vragen. Hij kan u vertellen wat 
er binnen uw budget mogelijk is en u 
helpen met het ontwerpen van een 
zachte woonvloer met een persoonlijk 
tintje. Ook kan hij het tapijt perfect 
versnijden zodat het als het gelegd is 
weer oogt als kamerbreed tapijt. Bedenk 
wel dat bij het leggen van motieven meer 
snijverlies optreedt dan bij het leggen van 
kamerbreed tapijt. 

Spelen met kleur en structuur
Rood, oranje en groengeel zijn 
warme kleuren die ons een gevoel 
van gezelligheid geven. Kleuren als 
violet, blauw en blauwgroen zijn 
koude kleuren die een koele, zakelijke 
uitstraling hebben, maar daarentegen 
ook rustgevend zijn. Een combinatie 

van warme en koude kleuren leidt ook 
tot fraaie resultaten in uw interieur. 
Wie wat minder gedurfd te werk wil 
gaan, kan kiezen voor ton-sur-ton 
kleuren. Dit zijn kleuren uit hetzelfde 
gamma, bijvoorbeeld oker en terracotta. 
Uiteraard is een samenspel van 
schakeringen binnen één kleurreeks, 
zoals verschillende varianten geel, ook 
mogelijk.

Kleuren bepalen niet alleen onze 
stemming; ze hebben ook een optische 
werking. Lichte kleuren maken een 
kamer groter en donkere kleuren 
kleiner. Kleinere ruimtes zijn over het 
algemeen beter gebaat bij een rustige 
kleurencombinatie en rustige ontwerpen. 
Let op dat kleur bij daglicht anders kan 
zijn dan bij kunstlicht.
Een tapijt met structuur geeft ook een 
bijzonder verrassend effect. Denkt u ook 
eens aan een combinatie van meerdere 
tapijtstructuren (bijvoorbeeld een 
combinatie van hoog- en laagpolig tapijt). 
Door het gebruik van twee verschillende 
structuren kunt u het net laten lijken 
of er een karpet ligt. Structuur kan ook 
een optische werking hebben. Tapijt met 
een lage, dichte pool (velours) geeft een 
ruimtelijk effect. Een grofkorrelige pool 
(bouclé, frisé) maakt de ruimte juist 
kleiner.

Tapijttegels
Als u van ruiten en blokken houdt, denk 
dan eens aan het gebruik van tapijttegels. 
Ook diagonale banen, een blok met 
een rand eromheen of een ontwerp 
met meerdere kleuren en structuren 
zijn heel eenvoudig met tapijttegels 
te maken. Tapijttegels zijn maatvast, 
makkelijk te versnijden en te leggen. 
Een ander praktisch voordeel is dat ze 
bij een knoeipartijtje heel gemakkelijk te 
vervangen zijn. Sommige soorten kunnen 
zelfs onder de kraan worden afgespoeld. 
En bij een verhuizing neemt u ze gewoon 

mee. U kunt met tapijttegels uiteraard 
ook een egale vloerbedekking creëren.

Karpetten en lopers
Karpetten en (trap)lopers, gemaakt 
van kamerbreed tapijt, zijn een trend. 
Ze kunnen worden uitgevoerd in alle 
mogelijke kwaliteiten (katoen, velours, 
hoogpolig, bouclé, frisé etc.), vormen 
(rond, vierkant, langwerpig, grafisch), 
formaten, in één kleur of meerdere 
kleuren gecombineerd. Een karpet kan 
een zelfstandig object in de ruimte 
zijn, maar kan ook een zitgroep tot een 
eenheid maken. 
Karpetten en lopers zijn altijd uniek 
en passen binnen elk interieur, omdat 
het ‘eigen ontwerp’ is, afgestemd op uw 
smaak en uw interieur. U kunt zelf of 
in overleg met uw tapijtadviseur een 
ontwerp maken waar de fabrikant of 
specialist in decoratiekarpetten mee aan 
de slag kan. 

Bij het ontwerp dient u wel rekening te 
houden met: 
•  U dient minimaal delen van 10 x 10 cm 

tapijt te gebruiken. 
•  Scherpe hoeken zijn niet mogelijk in 

verband met de randafwerking. 
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Naast randen van leer (nubuck) of 
linnen zijn er fabrikanten die de keuze 
hebben uit meer dan 50 soorten randen, 
variërend van zacht en teddy-achtig tot 
glad en glanzend. De randen kunnen ook 
met gekleurd band (blinde afwerking) of 
met een festonrand worden afgewerkt.

Voorbedrukt tapijt met motieven
Vindt u het maken van een eigen ontwerp 
toch te moeilijk, dan kunt u kiezen voor 
een voorbedrukt tapijt met motieven. 
Combineer ook eens een uni tapijt met 
een gedessineerde variant uit dezelfde 
collectie.

Tapijt in combinatie met andere 
vloerbedekking(en)
Tapijt kan heel goed worden 
gecombineerd met andere soorten 
vloerbedekking, zoals vinyl, linoleum, 
parket, laminaat of natuursteen. Het 
geeft een heel bijzonder effect.

Leuke websites voor nog meer 
wooninspiratie

www.tapijtnet.nl    
www.zachtaanjevoeten.nl   
www.kieswijzervoortapijt.nl  
www.wonenis.nl
www.perscentrumwonen.nl

1.5 Tapijt en milieu 

De Nederlandse tapijtindustrie is al jaren 
actief om op een milieuvriendelijke wijze 
tapijt te vervaardigen. Zij heeft hiervoor 
diverse inspanningen verricht zoals:
•  Men gaat zo zuinig mogelijk om met 

grondstoffen en minimaliseert het 
uitvalpercentage.

•  Energie- en waterbesparing staan 
hoog in het vaandel (bijvoorbeeld door 
het tijdig uitzetten van machines, het 
plaatsen van extra tochtdeuren en het 

isoleren van fabriekshallen). Op dit 
moment is er voor het maken van een 
vierkante meter tapijt al 40% minder 
energie nodig dan vijftien jaar geleden.

• Zuivering van afvalwater.
•  Tapijtafval is goed te recyclen. Bepaalde 

nylontypes kunnen geheel worden 
gerecycled en worden technisch 
verwerkt tot nieuw nylon. Wollen 
tapijt kan uitstekend verwerkt worden 
als een natuurlijk isolatiemateriaal. 
Tapijtafval dat op dit moment nog 
ongeschikt is voor herverwerking wordt 
verbrand. Tijdens deze verbranding 
wordt energie teruggewonnen, omdat 
tapijt een hogere energiewaarde heeft 
dan aardolie. Bij het tapijt dat nu wordt 
ontworpen wordt al rekening gehouden 
met de mogelijkheid om later te 
recyclen. 

•  Voortdurend wordt geprobeerd 
om minder verpakkingsmateriaal 
te gebruiken en waar mogelijk te 
hergebruiken. Tapijtkokers, waar het 
tapijt omheen is gewikkeld, worden 
zoveel mogelijk hergebruikt. De folie 
die bij de verpakking wordt gebruikt is 
gemaakt van recyclebaar polyethyleen. 
Met toeleveranciers van grondstoffen 
worden afspraken gemaakt om zoveel 
mogelijk retourverpakkingen toe te 
passen.

•  Tapijtlijmen zijn tegenwoordig vrij van 
organische oplosmiddelen. 

De tapijtindustrie erkent het belang van 
samenwerken aan een gezond leefmilieu. 
Om die reden zijn verschillende 
samenwerkingsverbanden opgericht en 
afspraken gemaakt:
•  De Verenigde Nederlandse Tapijt-

fabrikanten (VNTF) heeft de Commissie 
voor Milieu en Energie opgericht als 
platform voor milieuzaken. In Europees 
verband vindt een samenwerking plaats 
binnen de Europese Vereniging voor 
Tapijt (ECRA) en de GUT. Het overgrote 
deel van de Nederlandse tapijtindustrie 

is aangesloten bij de GUT. De leden 
verplichten zich hiermee om tapijt te 
produceren onder zo milieuvriendelijk 
mogelijke omstandigheden. Hiervoor 
zijn diverse standaarden en test-
methoden ontwikkeld. Tapijt dat voldoet 
aan de strenge normen van de GUT is 
herkenbaar aan het GUT-Keurmerk.

•  Al sinds 1996 heeft de VNTF een 
milieuconvenant afgesloten met de 
desbetreffende overheden (Ministeries 
van VROM en Economische Zaken, het 
Interprovinciaal Overleg, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de 
Unie van Waterschappen). Hierin staan 
afspraken over hoe de verspreiding 
van afvalstoffen naar lucht, bodem en 
water de komende jaren zal worden 
teruggedrongen. 

•  Fabrikanten kunnen bij de TTRAM 
(Textiel en Tapijtregister Arbo en 
Milieu) laten toetsen in hoeverre 

een stof bezwaarlijk is voor het 
milieu op basis van criteria die zijn 
vastgesteld door het Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA). Stoffen 
die als milieubezwaarlijk worden 
getoetst, moeten worden vervangen 
door niet-milieubezwaarlijke stoffen of 
er moet worden voorkomen dat deze 
stoffen terechtkomen in het afvalwater.

Natuurlijk kunt u zelf ook uw steentje 
bijdragen door uw tapijt zo goed mogelijk 
te onderhouden zodat het lang meegaat. 
Tapijt dat opgespannen is op ondertapijt 
kan trouwens prima verhuisd worden. En 
bij het vervangen van uw oude tapijt kan 
ondertapijt van goede kwaliteit meestal 
gewoon blijven liggen. 
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1.  Voor welke ruimte(n) is het tapijt 
bestemd?

 Woonkamer
 Keuken
 Eetkamer
 Gang/Hal
 Trap
 Slaapkamer
 Kinderkamer
 Logeerkamer
 Badkamer
 Hobbykamer
 Studeerkamer
 Werkkamer
 Anders, namelijk: 

 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. U woont in een:
 Vrijstaande woning met tuin
 Vrijstaande woning zonder tuin
 Geschakelde woning met tuin
 Geschakelde woning zonder tuin
 Flat, etage of appartement

3.  Heeft u kinderen? Zo ja, hoeveel  
en van welke leeftijd?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.   Heeft u huisdieren?  
Zo ja, welke en hoeveel?

 Hond
 Kat
 Anders, namelijk: 

 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.  Heeft u vaak bezoek?
 Regelmatig
 Soms
 Nooit

6.   Welke voorzieningen zijn  
aanwezig in de ruimte(n) waar u 
tapijt wilt leggen?

 Centrale verwarming
 Vloerverwarming
 Open haard
 Wasmachine, vaatwasser, sauna,  

 bad/douche 
 Grote ramen
 Kleine ramen
 Direct zonlicht
 Zonwering
 Meubels met zwenkwielen
 Geluidsinstallatie 
 Computers, printers
 Anders, namelijk: 

 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Hoe maakt u de juiste tapijtkeuze?

2.1 Stap 1: Checklist voor de keuze 
van het juiste tapijt

Als u eenmaal het besluit heeft genomen 
om tapijt aan te schaffen, is het handig 
om, voordat u daadwerkelijk tapijt gaat 
kopen, eerst wat zaken op een rijtje te 
zetten. Bedenk waarvoor en waar u het 

tapijt wilt gaan toepassen. Onderstaand 
treft u een lijst met vragen aan die u 
kunnen helpen uw wensen te ordenen 
en uw tapijtkeuze te vergemakkelijken. 
Bespreek vervolgens uw wensen met uw 
tapijtadviseur, zodat hij/zij u een passend 
tapijtadvies kan geven.

Checklist voor de keuze van het juiste tapijt 7.  Wat is de ondergrond van de 
ruimte(n) waar u tapijt wilt leggen?

 Beton
 Hout
 Vinyl
 Parket
 Laminaat
 Plavuizen
 Anders, namelijk: 

 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.   Welke hinder ondervindt u in de 
ruimte(n) waar u tapijt wenst?

 Slechte akoestiek (galmen)
 Geluidsoverlast
 Optrekkende kou
 Te glad, niet stroef
 Iedere dag stofzuigen

9.  Welke kleuren vindt u mooi en zou 
u willen toepassen?

  Koele kleuren (blauw, wit, grijs, violet)
  Warme kleuren (terra, steenrood, 

oranje en geel) 
  Naturelle kleuren (crème, beige, 

camel en bruin)
  Primaire kleuren (rood, geel, groen en 

blauw)
  Zakelijke kleuren (zwart, wit, grijs, 

zilver)

10.  Welke sfeer wilt u graag in huis?
 Romantisch en barok
 Modern en design
 Natuurlijk en rustiek
 Chic 
 Anders, namelijk: 

 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.  Welke uitstraling wilt u op de 
vloer?

 Luxueus (shaggy en hoogpolig tapijt)
  Warm en zacht (hoogpolig en alle 

gesneden pool tapijt)
  Strak en glad (velours en  

moquette tapijt)
  Frivool (shaggy en frisé tapijt)
  Natuurlijk (structuur en  

boucle tapijt)

12. Hoe zou u tapijt willen toepassen?
  Een combinatie van tapijt en een 

‘harde’ vloerbedekking 
  Een combinatie van diverse soorten 

tapijt
  Kamerbreed of tapijttegels
 Een loper of karpet
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U kunt deze checklist ook invullen 
op de websites www.tapijtnet.nl (bij 
‘tapijt kieswijzer/de juiste tapijtkeuze’) 
of op www.kieswijzervoortapijt.nl (bij 
onderdeel ‘Alles over Tapijt’/checklist).

2.2  Stap 2: Tapijt met PIT, voor een 
betrouwbare tapijtkeuze!

De tapijtadviseur is uw vraagbaak indien 
u tapijt wilt aanschaffen. Hij zal zijn 
tapijtadvies allereerst baseren op de 
informatie die u hem geeft over wat u 
wenselijk en mooi vindt. Om uw wensen 
op een eenvoudige manier voor uzelf en 
de tapijtadviseur in kaart te brengen, 
kunt u hiervoor de bovengenoemde 
checklist (stap 1) invullen. 

Om te bepalen of het gekozen tapijt ook 
daadwerkelijk geschikt is voor de ruimte 
waar het tapijt gelegd zal worden en of 
het wel sterk genoeg is voor de manier 
waarop u het tapijt zult gaan gebruiken, 
zal uw tapijtadviseur gebruik maken 
van het PIT-systeem (stap 2). PIT staat 
voor Produkt Informatie Tapijt. Dit 
systeem geeft op een eenvoudige en 
objectieve wijze op een tapijtstaal aan 
voor welke ruimte dit tapijt geschikt is 
en welke eigenschappen het heeft. Met 
het doorlopen van deze twee stappen 
kunt u er op vertrouwen dat u de juiste 
tapijtkeuze heeft gemaakt! In het 
volgende hoofdstuk wordt het PIT-
systeem uitgebreid toegelicht.

• 19 •
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3 Het PIT-systeem

3.1 Wat is PIT en wat is PRODIS?

Als u in de winkel een tapijtstaal in de 
hand neemt, zult u niet zomaar aan 
het tapijt kunnen zien of voelen of dit 
geschikt is voor de ruimte waar u het 
voor wilt gebruiken. Daarom is het 
PIT-systeem ontwikkeld. Het PIT-systeem 
geeft namelijk op de tapijtstaal aan 
wat u van het betreffende tapijt mag 
verwachten.

PIT staat voor Produkt Informatie Tapijt. 
Het is een eenvoudig en uniform systeem 
dat objectieve produktinformatie geeft 
over tapijt. 

Het PIT-systeem is ontwikkeld door 
de tapijtbranche in samenwerking 
met TNO en het Ministerie van 
Economische Zaken. Het is een 
landelijk erkend systeem, ook door de 
consumentenorganisaties.

De tapijtfabrikanten/-leveranciers die 
deelnemen aan het PIT-systeem hebben 
zich verenigd in de Stichting Produkt 
Informatie Tapijt. Inmiddels neemt het 
overgrote deel van het totale Nederlandse 
tapijtaanbod hieraan deel. De Stichting 
ziet er op toe dat het PIT-systeem correct 
wordt gehanteerd. 

De PIT-produktinformatie staat duidelijk 
zichtbaar vermeld op de tapijtstaal en 
geeft u inzicht in: 
1.   De naam van de leverancier van 

het tapijt.
2.  De kwaliteitsnaam van het tapijt.
3.   Het pool- en rugmateriaal van  

het tapijt.
4.  De breedte van het tapijt.

5.   Waar het tapijt toegepast kan worden 
(toepassingsgebieden).

6.   Welke specifieke eigenschappen het 
tapijt heeft.

7. Welke comfortklasse het tapijt heeft.

De toepassingsgebieden, eigenschappen 
en comfortklassen van het tapijt worden 
weergegeven in symbolen. 
Vanaf 1 januari 2007 gebruikt het 
PIT-systeem hiervoor nieuwe Europese 
symbolen. Er zijn nu vier Europese 
symbolen voor de toepassingsgebieden 
van tapijt, zestien Europese symbolen 
voor de eigenschappen van tapijt en vijf 
Europese symbolen om de comfortklasse 
van tapijt aan te geven. 

Rekening houdend met een zogenaamde 
overgangsperiode van oude symbolen 
naar nieuwe symbolen, kan het zijn dat 
uw tapijtadviseur op dit moment nog 
tapijtstalen gebruikt waarop de oude 
symbolen vermeld staan. In dit boekje 
worden de nieuwe Europese symbolen 
nader toegelicht. In een schema worden 
de nieuwe symbolen naast de oude 
symbolen gezet zodat, indien u bij uw 
tapijtadviseur oude symbolen tegenkomt, 
u de betekenis hiervan kunt herleiden. 

De Stichting PIT heeft bepaald dat de 
bovengenoemde PIT-produktinformatie 
in de vorm van de symbolen alléén 
betrouwbaar is en alléén voldoet aan de 
overeengekomen technische normen 
indien:
1.  de PIT-produktinformatie direct gecom- 

bineerd wordt met het PIT-label:

2.  het PIT-label en de symbolen samen in 
een kader staan:

Fabrikantnaam:
Kwaliteit:
Poolmateriaal:

Rugmateriaal:
Breedte:

X
Fantasia
75% polyamide,
25% polypropyleen
Jute
400 cm

21

Voorbeeld correcte toepassing PIT-produktinformatie

De Stichting PIT controleert al ruim vijf-
tien jaar regelmatig, steekproefsgewijs, of
tapijten voldoen aan de door de leveran-
cier/PIT-deelnemer opgegeven informatie. 
Ze laat het tapijt zonodig testen in een 
erkend laboratorium zoals TNO.

Soms worden de symbolen zonder 
PIT-label gebruikt. U heeft dan te maken 
met een tapijt van een aanbieder die geen 
deelnemer is van de Stichting PIT. In dat 
geval kan de Stichting Produkt Informatie 
Tapijt niet garanderen dat de informatie 
betrouwbaar is! 
Dus PIT is alleen PIT als er PIT op staat!

De tapijtindustrie in Europa heeft gezamenlijk besloten 
om alle verschillende nationale produkt informatie 
systemen vanaf 2008 te laten overgaan naar één Europees 
systeem met dezelfde technische normen voor heel 
Europa, het zogenaamde PRODIS-systeem. PRODIS 
staat voor Product Informatie Systeem. Binnen PRODIS 
worden dezelfde symbolen gebruikt als bij PIT voor de 
toepassingsgebieden, eigenschappen en comfortklassen 
van tapijt. 
 
De symbolen betekenen dus hetzelfde, ze staan alleen 
in een ander label vermeld. Meer informatie over PRODIS 
kunt u vinden op www.pro-dis.info.
Vanaf 2008 is het dus mogelijk dat u naast het vertrouwde PIT-label ook het PRODIS-
label tegenkomt op tapijtstalen in de winkel.
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3.2 De Europese PIT-symbolen sinds 1 januari 2007

3.2.1. De PIT-symbolen voor de toepassingsgebieden van tapijt

De vier nieuwe Europese PIT-symbolen voor de toepassingsgebieden van tapijt zijn:

Nieuw PIT-symbool 
sinds 1-1-2007

Omschrijving Oud 
PIT-symbool

21

Licht woongebruik
Tapijt geschikt voor slaapkamers en 
logeerkamers.

22

Normaal woongebruik
Tapijt geschikt voor gebruik in 
woonkamers, woonkeukens, kinder- en 
hobbykamers.

22+

Normaal tot zwaar woongebruik
Tapijt geschikt voor intensief 
gebruik in woonkamers, gangen en 
woonkeukens.

23

Zwaar woongebruik
Tapijt geschikt voor zeer intensief 
gebruik zoals werkkamers in de 
privé-sfeer.

De bovenstaande PIT-symbolen en de bijbehorende omschrijving spreken in principe voor 
zich. Toch zijn er een aantal zaken die extra uitleg behoeven. Deze worden besproken 
in paragraaf 3.4.1 over de toelichting op de PIT-symbolen voor de toepassing van tapijt.

3.2.2. De PIT-symbolen voor de eigenschappen van tapijt

De zestien nieuwe Europese PIT-symbolen voor de eigenschappen van tapijt zijn:

Nieuw PIT-symbool 
sinds 1-1-2007

Omschrijving Oud 
PIT-symbool

Trappen
Tapijt dat in woonsituaties geschikt is voor 
gebruik op trappen met afgeronde treden.

Trappen (intensief gebruik)
Tapijt dat in intensieve woonsituaties 
geschikt is voor gebruik op trappen met 
afgeronde treden.

Zwenkwielen 
Tapijt dat in woonsituaties geschikt is 
voor ruimten waar gebruik wordt gemaakt 
van (zit-)meubelen met zwenkwielen 
(wielbreedte minimaal 2 cm).

Zwenkwielen (intensief gebruik)
Tapijt dat in intensieve woonsituaties 
geschikt is voor ruimten waar gebruik 
wordt gemaakt van (zit-)meubelen met 
zwenkwielen (wielbreedte minimaal 2 cm).

Vloerverwarming
Tapijt geschikt voor goed geïsoleerde 
ruimten waar vloerverwarming is toe- 
gepast als hoofdverwarming. Mits de  
aanvoertemperatuur van het 
verwarmings-water maximaal 40°C 
bedraagt. Vloeroppervlak mag niet warmer 
worden dan 28°C.

Antistatisch 
Tapijt waarbij de kans op elektrostatische 
schokken door er op te lopen minimaal is

Elektrische weerstand (doorlaatweerstand)
Tapijt met een doorgangsweerstand van 
≤ 10.6 Ω (geleidend) of ≤ 10.9 Ω (dissipatief). 
Deze symbolen zijn van toepassing bij 
specifieke projecttoepassingen.

Deze 
symbolen 
bestonden 
niet voor 
1-1-2007

31

Projectstoffering
Deze symbolen worden gebruikt op tapijt dat geschikt is 
voor stoffering van (bedrijfsmatige) projecten. 
 
Deze symbolen zijn dus niet zozeer bestemd voor 
de consument. Omdat u deze symbolen wel kunt 
tegenkomen op de tapijtstalen, worden zij hier ter 
informatie vermeld. 

32



• 24 •

3

H
et

 P
IT

-s
ys

te
em

• 25 •

Nieuw PIT-symbool 
sinds 1-1-2007

Omschrijving Oud 
PIT-symbool

Brandgedrag
Het symbool geeft aan in welke 
brandklasse het tapijt valt.

Vochtige ruimten
Tapijt geschikt voor gebruik in ruimten 
waar het tapijt incidenteel nat wordt.

Antislip
Tapijt is slipbestendig.

Dit symbool 
bestond niet 
voor 1-1-2007

Lichtechtheid
Tapijt dat kleurecht is.

Dit symbool 
bestond niet 
voor 1-1-2007

Akoestiek
Tapijt dat geluid absorbeert en bijdraagt 
aan een betere akoestiek.

Dit symbool 
bestond niet 
voor 1-1-2007

Geluiddempend
Tapijt dat bijdraagt aan de demping van 
geluid en contactgeluid vermindert.

Dit symbool 
bestond niet 
voor 1-1-2007

Vormvast (tegels)
Tapijttegels die vormvast zijn, 
dimensionaal stabiel.

Dit symbool 
bestond niet 
voor 1-1-2007

Snijvast
Tapijt dat niet gaat rafelen bij het 
versnijden.

Dit symbool 
bestond niet 
voor 1-1-2007

De bovenstaande PIT-symbolen en de bijbehorende omschrijving spreken in 
principe voor zich. Toch zijn er een aantal symbolen die extra uitleg behoeven. Deze 
worden besproken in paragraaf 3.4.2 over de toelichting op de PIT-symbolen voor de 
eigenschappen van tapijt.

3.2.3. De PIT-symbolen voor de comfortklassen van tapijt

De vijf nieuwe Europese PIT-symbolen voor de comfortklassen van tapijt zijn:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

Voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte 
van het poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf 
kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste poolgewicht heeft en dus de meest luxe 
en comfortabele uitstraling. 

3.3 Toevoeging ‘Getest op 
ondertapijt’

In het kader waarin de symbolen en het 
PIT-vignet staan kan ook de volgende 
toevoeging vermeld staan: 
‘Alleen van toepassing bij gebruik van 
ondertapijt’ of ‘Getest op ondertapijt’.
De PIT-informatie is dan alléén van 
toepassing indien het tapijt op ondertapijt 
wordt gelegd.

Indien tapijt vakkundig wordt gelegd op 
latjes en ondertapijt, zal het tapijt niet 
snel slijten en zal het er mooi uit blijven 
zien. Bovendien bevordert ondertapijt 
het comfort en verbetert de warmte- en 
geluidsisolatie.

Fabrikantnaam:
Kwaliteit:
Poolmateriaal:

Rugmateriaal:
Breedte:

X
Fantasia
75% polyamide,
25% polypropyleen
Jute
400 cm

22

GETEST OP ONDERTAPIJT

Correcte toepassing PIT produktinformatie met 
toevoeging ‘Getest op ondertapijt’

3.4 Toelichting op de nieuwe 
Europese PIT-symbolen sinds 
1 januari 2007

Elke woonsituatie is verschillend. Het is 
belangrijk dat u met de tapijtadviseur 
bespreekt hoe intensief u het tapijt gaat 
gebruiken, zodat hij u een tapijt kan 
adviseren dat past bij uw situatie. Het 
maakt namelijk nogal wat uit of een 
logeerkamer uitsluitend door logé’s wordt 
gebruikt of tevens studeerkamer is. Twee 
oudere mensen, die de hele dag thuis zijn 
en schuifelend lopen, kunnen het tapijt 
intensiever gebruiken dan een gezin van 
vier personen waarvan niemand overdag 
thuis is. 

Uw tapijtadviseur zal zijn advies mede 
baseren op de PIT-symbolen op de 
tapijtstaal die aangeven waarvoor het 
tapijt geschikt is. U kunt dit uiteraard zelf 
ook checken. Zo weet u zeker dat u met 
het juiste tapijt naar huis gaat!
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3.4.1 Toelichting op de  
PIT-symbolen voor de  
toepassingsgebieden van tapijt 

Om de toepassingsgebieden van tapijt 
aan te geven, onderscheidt het nieuwe 
Europese PIT-systeem, dat sinds 1 januari 
2007 van toepassing is, de volgende vier 
symbolen:

Licht Normaal 
woongebruik woongebruik

Normaal tot zwaar  Zwaar
woongebruik woongebruik

De vier PIT-symbolen voor de 
toepassingsgebieden ‘licht woongebruik’, 
‘normaal woongebruik’, ‘normaal 
tot zwaar woongebruik’ en ‘zwaar 
woongebruik’ hebben allemaal een huisje 
als onderdeel van het symbool om aan te 
geven dat het om woongebruik gaat. Het 
aantal ‘poppetjes’ met de toevoeging van 
een cijfer in het symbool, geven u een 
indruk hoe intensief het tapijt gebruikt 
kan worden van licht naar zwaar. 

Uitleg: Op een slaapkamer zal niet zo veel 
worden gelopen. Tapijt met het symbool 
waarin één poppetje en het cijfer 21 staan 
aangegeven (licht woongebruik) is dan 
ook bestemd voor licht gebruik. Tapijt 
met het symbool waarin drie poppetjes 
en het cijfer 22+ staan aangegeven 
(normaal tot zwaar woongebruik) kan 
intensiever gebruikt worden dan tapijt 
met het symbool waarin twee poppetjes 
en het cijfer 22 staan aangegeven 
(normaal woongebruik). Het symbool 
met drie poppetjes en het cijfer 23 (zwaar 
woongebruik) geeft de meest intensieve 
toepassing aan. 

Tapijt met een ‘hogere’ inschaling is ook 
van toepassing voor ‘lagere’ inschalingen. 
Uitleg: Tapijt met het symbool waarin 
twee poppetjes en het cijfer 22 staan 
aangegeven (normaal woongebruik) kan 
dus ook uitstekend in de slaapkamer 
worden gelegd. Andersom, dat wil zeggen 
tapijt met het symbool waarin één 
poppetje en het cijfer 21 staan aangegeven 
(licht woongebruik) is niet geschikt voor 
gebruik in de woon- of werkkamer. 

Let op: Alleen indien de symbolen in 
combinatie met het PIT-label worden 
gebruikt, heeft u de garantie dat deze 
informatie daadwerkelijk klopt!

3.4.2 Toelichting op de  
PIT-symbolen voor de 
eigenschappen van tapijt

Naast de vier symbolen voor 
toepassingsgebieden van tapijt 
onderscheidt het nieuwe Europese 
PIT-systeem dat sinds 1 januari 2007 
van toepassing is de volgende zestien 
symbolen voor speciale eigenschappen 
van tapijt:

Trappen 
Trappen (intensief gebruik)
Zwenkwielen 

Zwenkwielen (intensief gebruik)
Vloerverwarming
Antistatisch
Elektrische weerstand
Brandgedrag
Vochtige ruimten
Antislip
Lichtechtheid
Akoestiek
Geluiddempend
Vormvast
Snijvast

Voor het trap-symbool, het zwenkwiel-
symbool en het elektrisch weerstand-
symbool geldt dat ze in twee versies 
voorkomen. Namelijk trappen en 
zwenkwielen zonder toevoeging 
en trappen en zwenkwielen met 
de toevoeging ‘intensief gebruik’. 
En elektrische weerstand met een 
doorgangsweerstand van ≤ 10.6 Ω of 
≤ 10.9 Ω.

Trappen (zonder en met toevoeging 
’intensief gebruik’) 

  

Tapijt op de trap voorkomt een hoop 
lawaai in huis. Daarnaast maakt het 
de trap veiliger, omdat tapijt stroef is 
en daardoor uitglijden voorkomt. Op de 
trap heeft tapijt het echter wel zwaar te 
verduren. De meest kwetsbare plek is de 
hoek/voorkant van de traptrede. Indien 
deze niet is afgerond, slijt het tapijt op die 
plaats enorm. De PIT-symbolen voor de 
trap zijn dan ook alleen geldig indien de 
traptreden zijn afgerond! 

Ook op de trap maakt het nogal wat uit 
hoe vaak deze belopen wordt. Daarom 
twee symbolen: Trappen zonder 
toevoeging en Trappen met toevoeging 
intensief gebruik. In een druk gezin 
kan het best voorkomen dat het verkeer 

op de trap te vergelijken is met een 
werksituatie, waarin voortdurend 
mensen op de trap lopen. Neem in dat 
geval tapijt met het symbool ‘Trappen 
(intensief gebruik)’. 

Tapijt voor op de trap moet ook 
minimaal geschikt zijn voor ‘Normaal 
woongebruik” Tapijt met het symbool 
‘Licht woongebruik’ is niet sterk genoeg 
voor op de trap.

Indien bij de PIT-symbolen is aangegeven 
‘Getest op ondertapijt’, dan moet er ook 
ondertapijt op de trap worden aange-
bracht, anders is het symbool niet geldig. 

Zwenkwielen (zonder en met toevoeging 
’intensief gebruik’)

  

Zwenkwielen zijn een behoorlijke 
aanslag op uw tapijt. De draaiende 
werking onder het gewicht van iemand 
die op een stoel met zwenkwielen zit, of 
van een zware kast met zwenkwielen, 
komt hard aan. Indien u meubels met 
zwenkwielen heeft, kiest u dan voor tapijt 
met het symbool ‘Zwenkwielen’ zonder 
toevoeging of ‘Zwenkwielen (intensief 
gebruik)’ afhankelijk van de intensiteit 
van het gebruik. Maar let op: Tapijt met 
het symbool ‘Zwenkwielen’ is alleen 
geschikt voor meubels met zwenkwielen 
die minimaal 2 cm breed zijn en een 
glad oppervlak hebben van staal/ijzer of 
kunststof.

Normaal vertraagt ondertapijt de slijtage 
van tapijt, maar bij zwenkwielen is het 
omgekeerde het geval. Geen ondertapijt 
bij zwenkwielen dus!

Het zwenkwiel-symbool betekent niet 
dat dit tapijt ook geschikt is in situaties 
waarin rolstoelen en rollators worden 

21 22

22+ 23
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gebruikt. Rolstoelen en rollators hebben 
namelijk rubberen wielen met profiel. 
Het PIT-systeem kent hiervoor (nog) geen 
symbool. In de praktijk voldoen tapijten 
met een lage lussenpool van synthetisch 
materiaal (zonder ondertapijt) het beste 
in deze situaties.

Vloerverwarming

  

In het verleden werd toepassing van tapijt 
bij vloerverwarming afgeraden, omdat 
tapijt een goede warmte-isolator is en 
warmte dus niet goed doorlaat, zodat 
geen behaaglijke temperatuur in een 
ruimte kon worden bereikt.  
Door verbeterde isolatiemethoden 
zoals dubbele beglazing kan zelfs onder 
koude omstandigheden een behaaglijke 
temperatuur worden bereikt in een 
ruimte waar vloerver-warming als 
hoofdverwarming wordt gecombineerd 
met tapijt, maar dan alleen indien aan de 
volgende eisen ten aanzien van ruimte, 
vloer en verwarming wordt voldaan:
• De ruimte dient voldoende te zijn 

geïsoleerd. Bij toepassing van dubbele 
beglazing (thermopane) wordt aan dit 
criterium voldaan. 

• De aanvoertemperatuur van het 
verwarmingswater mag maximaal 
40°C bedragen. De temperatuur van 
het vloeroppervlak mag niet hoger 

worden dan maximaal 28°C.
• Tapijt kan pas worden gelegd indien de 

vloer (nagenoeg) droog is (Cm waarde 0).
• Tapijt kan pas worden gelegd op 

een afgekoelde vloer en bij een 
uitgeschakelde vloerverwarming. 

• Na 48 uur droogtijd van gelijmd 
tapijt mag de vloerverwarming weer 
stapsgewijs worden aangezet 

• De tapijtstaal/-hanger moet 
voorzien zijn van het PIT-symbool 
vloerverwarming en het PIT-label 

• Bij vloerverwarming wordt tapijt droog, 
wat kan leiden tot een toename van 
de statische oplading. Daarom wordt 
bij vloerverwarming tapijt met het 
PIT-symbool ‘antistatisch’ geadviseerd. 

• Het tapijt dient zonder ondertapijt 
te worden gelijmd op de ondervloer 
met een hiervoor geschikte 
tapijtlijm. Laat u goed adviseren 
door uw tapijtadviseur en laat hem 
eventueel contact opnemen met uw 
vloerverwarmingleverancier.   

Nog een aantal belangrijke aandachts-
punten bij toepassing van tapijt bij 
vloerverwarming:
1. Energie besparen door de nacht-temperatuur 

niet te laag in te stellen
 Indien vloerverwarming geheel 

wordt uitgeschakeld, zal het relatief 
langer duren voordat de ruimte weer 
op temperatuur komt bij het weer 
inschakelen van de verwarming. Met 
andere woorden de energiewinst die 
zou worden behaald met een lage 
nachttemperatuur zal weer verloren 
gaan door de extra energie die nodig 
is om de ruimte overdag weer op 
temperatuur te brengen. Bij toepassing 
van vloerverwarming wordt dan ook 
geadviseerd om de nachttemperatuur 
niet te laag in te stellen. 

2. Wel of geen ondertapijt bij 
vloerverwarming?

 Tapijt geschikt voor vloerverwarming 
zal nooit dik zijn, omdat dit anders 

de warmte niet goed doorlaat. 
Ook ondertapijt isoleert warmte. 
Ondertapijt kan alleen worden 
toegepast wanneer de K-waarde, dat 
wil zeggen de totale warmte-doorlaat 
weerstand van tapijt plus ondertapijt 
minder is dan 0,17 m² K/W. 

3. Interpretatie van een combinatie van 
symbolen

 Wat te doen als het door u uitgekozen 
tapijt geschikt is voor toepassing bij 
vloerverwarming, maar ook is getest 
op ondertapijt, dat wil zeggen dat 
gebruik van ondertapijt geadviseerd 
wordt? Gelden alle andere voor dat 
tapijt van toepassing zijnde symbolen 
dan nog? Is bijvoorbeeld “Normaal 
tot zwaar woongebruik” dan nog 
steeds van toepassing of moet, zonder 
ondertapijt worden uitgegaan van 
”Normaal woongebruik”? Neem voor 
alle zekerheid contact op met uw 
tapijtadviseur.

Antistatisch 

  

Door wrijving ontstaat statische 
elektriciteit. Lopen over tapijt is een vorm 
van wrijving en daardoor wordt iemand 
elektrostatisch opgeladen. Dat is volstrekt 
ongevaarlijk, maar het kan hinderlijk zijn. 

Wanneer iemand een geleidend voorwerp 
- bijvoorbeeld een metalen deurkruk - 
aanraakt, verliest hij die lading. Dat kan 
gepaard gaan met een voelbaar schokje. 
De ene persoon is daar gevoeliger voor 
dan de andere. Tegenwoordig wordt bijna 
al het tapijt ‘antistatisch’ behandeld, 
zodat de kans op elektrostatische 
schokken minimaal is. 

Wanneer er toch nog hinderlijke 
schokken worden gevoeld, kan het zijn 
dat de luchtvochtigheid in de ruimte te 
laag is. Vooral in de wintermaanden komt 
een lage luchtvochtigheid nogal eens 
voor (gebruik van centrale verwarming, 
helder vriesweer). Door planten neer te 
zetten, een luchtbevochtiger te plaatsen 
of gewoon wat water in de ruimte te 
spuiten met een plantensproeier kan het 
‘schokeffect’ verminderd worden. 

Bij vloerverwarming wordt het tapijt 
warm en droog, waardoor de statische 
oplading wordt bevorderd. Daarom is 
het verstandig bij vloerverwarming een 
tapijt te kiezen waar ook het PIT-symbool 
‘Antistatisch’ is opgenomen. 

Het PIT-symbool ‘Antistatisch’ garandeert 
niet dat er nooit een schokje gevoeld zal 
worden, maar wel dat de kans daarop 
minimaal is.

Brandgedrag (van Ffl tot Bfl)

  

Tapijt met het symbool brandgedrag 
voorkomt dat er bij kleine ongelukjes met 
vuur verdergaande brand optreedt. Een 
brandende sigaret of een kooltje uit de 
open haard op een tapijt met het symbool 
brandgedrag kunnen wel een schroeivlek 
geven, maar veroorzaken zeker geen 
verdergaande brand. In Nederland zijn 
vier niveau’s ten aanzien van brandrisico’s 
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voor tapijt van toepassing, oplopend van 
Ffl tot Bfl. Hierbij geldt dat Bfl het hoogste 
veiligheidsniveau aangeeft. Voor tapijt 
dat in huis wordt toegepast is over het 
algemeen brandklasse Efl voldoende.

Vochtige ruimten 

  

Het symbool ‘Vochtige ruimten’ houdt 
niet in dat het tapijt dagen onder water 
kan staan, of permanent buiten kan 
worden gelegd, waar het voortdurend 
natregent. 
De omschrijving ‘geschikt voor ruimten 
waar het tapijt incidenteel nat wordt’ 
betekent dat toepassing in badkamers en 
keukens tot de mogelijkheden behoort. 
Indien dit tapijt af en toe nat wordt, 
bijvoorbeeld doordat er met natte voeten 
over het tapijt wordt gelopen, zal dit tapijt 
niet gaan rotten, bobbelen of ernstig 
verkleuren.

Antislip

  

Tapijt met het symbool ‘Antislip’ is een 
veilige vloerbedekking. Het is stroef en 
verkleint de kans om uit te glijden. 

Lichtechtheid

  

Tapijt is verkrijgbaar in bijna alle kleuren 
van de regenboog, van lichte pastels 
tot donkere warme kleurschakeringen. 
Om te bepalen of tapijt op de lange duur 
zijn kleur behoudt, wordt het getest. 
Lichte pasteltinten zijn gevoeliger voor 
verkleuren. Als het tapijt aan direct 
zonlicht wordt blootgesteld (bijvoorbeeld 
bij een grote glaspartij op het zuiden), 
kan niet worden voorkomen dat het tapijt 
op den duur verkleurd. Het PIT-symbool 
‘lichtechtheid’ geeft aan dat het tapijt 
uitgebreid is getest, voldoet aan de 
gestelde normen en daarom niet snel zal 
verkleuren.

Akoestiek

  

Tapijt biedt dankzij de open structuur 
een uitstekende geluidisolatie en verkort 
de nagalmtijd van geluid aanzienlijk. 
De weerkaatsing van geluid op tapijt is 
half zolang als op een harde vloer. Ook 
worden de omgevingsgeluiden met de 
helft gereduceerd. Dus hoe dikker het 
tapijt hoe groter het effect. 
Gebruik van ondertapijt verbetert de 
akoestiek nog eens extra. Het PIT-
symbool ‘akoestiek’ garandeert een 
daadwerkelijke verbetering van de 
akoestiek in de ruimte waar het tapijt 
is toegepast. Dat wordt dus optimaal 
genieten van favoriete muziek of films.

Geluiddempend

  

In een kale ruimte worden gewone 
leefgeluiden zoals praten, TV, radio en 
getik van hakken al gauw onaangenaam. 
In flats of appartementen zijn vooral de 
zogenaamde contactgeluiden berucht 
d.w.z. geluid dat doordringt via de vloer 
naar het onderliggende plafond. Ook 
eengezinswoningen kunnen erg gehorig 
zijn doordat de trap vaak tegen een 
zijmuur is gebouwd. Een verend tapijt kan 
in al deze gevallen uitkomst bieden. Hoe 
dikker het tapijt, hoe beter de demping.

Vormvast

  

Het PIT-symbool ‘vormvast’ garandeert 
dat de tapijttegel ook na jarenlang 
gebruik zijn vorm behoudt, zodat er geen 
hinderlijke naden ontstaan en tegels gaan 
verschuiven.

Snijvast

  

Het PIT-symbool ‘snijvast’ geeft aan 
dat het tapijt zodanig is geconstrueerd 
dat het niet gaat rafelen tijdens het 
verwerken ervan.

3.5 Misverstanden over het  
PIT-systeem 

Eenvoudig tapijt kan in principe voor 
dezelfde symbolen in aanmerking 
komen als luxueus, duur tapijt. Of een 
tapijt een bepaald PIT-symbool krijgt 
toegewezen, is uitsluitend afhankelijk 

van de testresultaten en niet van de prijs 
en kwaliteit van het tapijt. PIT is geen 
tapijtmerk. Wel een keurmerk en in dat 
opzicht te vergelijken met bijvoorbeeld 
KEMA-keur. De benadering ‘Hoe meer 
symbolen, hoe beter‘ gaat voorbij aan het 
doel van PIT.

3.6 Deelnemers Stichting PIT

Alleen indien het tapijt voldoet aan de 
gestelde normen en hoge kwaliteitseisen 
die PIT stelt, is de leverancier gerechtigd 
het tapijt van PIT-informatie te voorzien. 
Op de website van de Stichting PIT 
(www.kieswijzervoortapijt.nl) treft 
u een actueel overzicht aan van alle 
deelnemers aan de Stichting PIT.

www.kieswijzervoortapijt.nl
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4 Vakkundig tapijt leggen

Met de aankoop van tapijt heeft u een 
vloerbedekking in huis gehaald waar 
u jarenlang plezier aan zult beleven. 
Voorwaarde is wel dat het tapijt goed 
wordt gelegd. Kamerbreed tapijt leggen is 
geen eenvoudig karwei. Er komt heel wat 
bij kijken, zoals het exact passend maken 
aan de plinten en in moeilijke hoekjes 
(bijvoorbeeld bij verwarmingsbuizen), 
het naadloos aansluiten, het rekening 
houden met lichtval en snijverlies, het 
opspannen en lijmen van tapijt. Het 
is dan ook aan te raden om het leggen 
van kamerbreed tapijt aan een vakman 
over te laten. Als u toch besluit om zelf 
tapijt te leggen, dient u het tapijt exact 
volgens de legvoorschriften te leggen. Het 
leggen van tegeltapijt is eenvoudiger en 
kunt u met behulp van legvoorschriften 
eventueel zelf doen.

Bij het leggen van tapijt moet rekening 
worden gehouden met het volgende:

1. Acclimatiseren
Door het tapijt thuis uit te pakken en 
even te laten acclimatiseren, laat u 
het wennen aan de temperatuur en 
de vochtigheid in de woning. Krimpen 
en rekken van het tapijt wordt zo 
voorkomen.

2. Vlakke ondergrond
De ondergrond waarop het tapijt wordt 
aangebracht moet droog, vlak, vormvast 
en glad zijn afgewerkt. In het geval van 
een houten vloer moet vaak een extra 
laag hardboard of spaanplaat gelegd 
worden. Bij een betonnen vloer is het 
noodzakelijk om gaten en scheuren weg 
te werken. Indien de trap wordt bekleed 
met tapijt dienen de hoeken van de trap 
aan de voorzijde eerst te worden afgerond 
om te voorkomen dat het tapijt op deze 
plekken slijt.

3. Wel of geen ondertapijt?
•  Als de PIT-informatie aangeeft ‘Getest 

op ondertapijt’, dient u het tapijt op 
ondertapijt te leggen. Met ondertapijt 
blijft uw tapijt langer mooi en tekenen 
zich minder snel oneffenheden in de 
ondervloer af. Het geeft bovendien een 
gevoel van extra comfort en luxe.

•  Tapijt met een textiele of een latexrug 
moet gelegd worden op een blijvend 
elastisch ondertapijt. 

•  Bij tapijt met een schuim- of foamrug 
heeft u geen ondertapijt nodig. Het kan 
rechtstreeks op een gladde ondergrond 
worden geplakt. 

•  De PIT-symbolen maken duidelijk 
welk tapijt geschikt is om op trappen te 

leggen. Voor sommige tapijtsoorten kan 
ondertapijt worden voorgeschreven.

•  Tegeltapijt heeft meestal een bitumen-
rug en kan vrijwel altijd los op de 
ondergrond worden gelegd zonder 
ondertapijt.

•  Bij vloerverwarming mag meestal 
geen ondertapijt worden toegepast. 
Ondertapijt houdt namelijk de 
warmtedoorvoer tegen. 

•  Bij tapijt geschikt voor zwenkwielen 
mag ook geen ondertapijt worden 
aangebracht. Uw tapijtadviseur kan u 
hierover deskundig adviseren.

4. Legrichting
Tapijt ziet er tegen de vleug in (richting 
waarin het poolgaren ligt) voller uit 
van kleur. Let er daarom bij het leggen 
op dat bij alle tapijtbanen de vleug in 
dezelfde richting komt te liggen en volg 
de legvoorschriften.

5. Lijmen, plakken met tape of spannen?
•  Tapijt met een foamrug kan rechtstreeks 

op een droge, gladde ondergrond 
geplakt worden. Voor het plakken 
van tapijt is speciale lijm verkrijgbaar 
(gebruik bij voorkeur lijm waarin geen 
oplosmiddelen zijn verwerkt). Houdt u 
er rekening mee dat gelijmd tapijt niet 
verhuisbaar is.

•  Tegeltapijt kan vrijwel altijd los op de 
ondergrond worden gelegd. In kleine 
ruimten (tot ongeveer 16 m2) kan 
tapijt los worden gelegd. Wel moet 
het aan de randen met dubbelzijdig 
tape worden vastgezet. Bij 
oppervlakken groter 
dan 25 m2 is het 
aan te bevelen 
om elke 

vierde tegel te bevestigen met een 
stukje dubbelzijdig plakband van 
ongeveer vijf cm lang. 

•  Tapijt voorzien van een rug van textiel of 
latex is niet geschikt om rechtstreeks op 
de ondergrond te bevestigen. Gebeurt 
dit wel, dan is de kans op slijtage groot. 
De beste oplossing is om dit tapijt op 
een veerkrachtig ondertapijt te leggen 
en vervolgens op span- of spijkerlatten 
te spannen. Hiervoor worden latten met 
de spijkerkanten omhoog op een halve 
centimeter afstand van de plinten op de 
vloer bevestigd. Vervolgens wordt het 
tapijt van plint tot plint op de spijkertjes 
gespannen. Het voordeel van deze 
legmethode is dat u uw tapijt eenvoudig 
van de spijkertjes kunt loshalen en kunt 
meenemen naar uw volgende huis.

Lijmen SpannenPlakken met tape
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5 Tapijt in het gebruik

Van alle interieurproducten in uw 
woning wordt tapijt het meest intensief 
gebruikt. U leeft er op met uw gezin, 
familie, vrienden en niet te vergeten uw 
huisdieren. Het is onvermijdelijk dat in 
de loop van de tijd sporen van gebruik te 
zien zijn zoals:

Pletten
Door het dagelijks gebruik kan (maar 
hoeft niet) het tapijt pletten. Dit betekent 
dat de polen niet meer helemaal in de 
oorspronkelijke stand staan. Hoe hoger 
de pool, hoe groter de kans op pletten. 
Bij bepaalde types hoogpolige tapijten, 
zoals shag, moeten de polen echter juist 
omvallen om een warrig effect te geven. 
Als de polen van tapijt dicht bij elkaar 
staan, zoals bij velours, is de kans op 
pletten klein. Pletten komt vooral voor op 
veel belopen plaatsen en wordt bevorderd 
door bevuiling. Indien u uw tapijt goed 
en regelmatig onderhoudt en een goed 
ondertapijt toepast, zult u van pletten 
weinig last hebben.

Pillen 
Sommige tapijten kunnen gaan pillen. 
Kleine vezeleindjes die uit het garen zijn 
losgekomen vormen dan kleine bolletjes 
aan het oppervlak (net als bij een trui). 
Bij goed onderhoud van uw tapijt pilt het 
niet of nauwelijks. Wanneer het toch 
voorkomt, neem dan contact op met 
uw tapijtadviseur. Er zijn eenvoudige 
methodes om de bolletjes te verwijderen, 
bijvoorbeeld met een tondeuse of een 
borstel.

Pluizen
Tapijt, vooral van gesponnen garens, kan 
in de beginfase gaan pluizen. Evenals bij 
pillen is het pluizen het gevolg van het 

losraken van overtollig vezelmateriaal 
uit de garens. Dit pluizen is een 
onschuldig en tijdelijk verschijnsel dat 
door regelmatig stofzuigen kan worden 
beëindigd. Uw tapijt wordt er kwalitatief 
zeker niet minder van.

Streepvorming
Indien in het poolmateriaal meerdere 
kleuren zijn verwerkt, kan het voorkomen 
dat op sommige plaatsen donkere tinten 
die toevallig naast of achter elkaar liggen 
meer zichtbaar zijn in het tapijtoppervlak 
waardoor het lijkt alsof er strepen in het 
tapijt zitten. In werkelijkheid gaat het 
echter om een effect dat is aangebracht 
om het tapijt een speels karakter te 
geven.

Lichtechtheid/verkleuring
Door binnenvallend daglicht kunnen 
bepaalde kleuren in het tapijt lichter 
worden of vervagen. Meestal gaat het dan 
om de lichtere tinten tapijt. Bij toepassing 
van lichte tinten in combinatie met veel 
daglicht is het daarom aan te bevelen 
om een goede zonwering te installeren. 
Ook lijkt tapijt op sommige plaatsen, 
bijvoorbeeld op looppaden, wel eens 
lichter van kleur dan op andere delen 
van het tapijt. Dit is geen gevolg van 
verkleuring, maar komt doordat de polen 
van het tapijt niet meer helemaal rechtop 
staan. Hierdoor wordt de kleur van 
de zijkant van de pool, die altijd enige 
tonen lichter is, beter zichtbaar. U kunt 
zelf de proef op de som nemen door een 
toefje garen van bovenaf en van opzij 
te bekijken. U zult zien dat de kleur van 
opzij lichter is.

Statische oplading
Een tapijt dat in een droge kamer ligt, 
kan elektrostatisch worden opgeladen, 
waardoor als u op het tapijt staat en 
iets van metaal aanraakt u een schokje 
kunt voelen (hoeft niet). Indien u van 
dit, overigens onschuldige verschijnsel, 
last heeft dient u de luchtvochtigheid 
in de kamer te verbeteren. Dit kan door 
planten neer te zetten, het plaatsen van 
een luchtbevochtiger of door gewoon wat 
water in de ruimte te spuiten. De meeste 
tapijten worden tegenwoordig tegen 
statische oplading behandeld.

Shading of poolomloop
Hiermee worden ‘schijnvlekken’ 
bedoeld, die de indruk geven dat er 
water op het tapijt is gemorst. In feite 
liggen de polen niet overal in dezelfde 
richting. Afhankelijk van waar u naar 
het tapijtoppervlak kijkt, lijkt het tapijt 
donkerder van kleur. Shading is dan 
ook een optisch effect dat niets te 
maken heeft met verkleuring. Hoe het 
ontstaat is nog niet vastgesteld, ondanks 
veel wetenschappelijk onderzoek. 
Wel is inmiddels duidelijk dat het aan 
een bepaalde plaats is gebonden en 
incidenteel voorkomt bij met name 
tapijten met gesneden pool. 
De tapijtfabrikant beschouwt shading 
niet als een fabricagefout. Bij vervanging 
van een tapijt met shading is de kans 
namelijk groot dat op dezelfde plaats 
een plek met dezelfde vorm terugkomt. 

De kans op shading is klein en geeft 
soms aardige effecten aan het tapijt. 
Wilt u echter dit kleine risico niet lopen, 
maak dan een keuze uit de vele overige 
tapijtsoorten met een niet gesneden pool.
De Verenigde Nederlandse Tapijtfabrikan-
ten geeft een folder uit over shading in 
tapijt die u daar of bij uw tapijtadviseur 
kunt opvragen of bestellen via de website 
www.kieswijzervoortapijt.nl (zie voor het 
adres van de VNTF hoofdstuk 9).

‘TV-plek’
Als u vaak en lang op dezelfde plek zit 
(bijvoorbeeld om TV te kijken) dan kan 
er op die plek extra slijtage ontstaan, 
omdat u daar bijvoorbeeld meer met 
uw schoenen beweegt. U kunt deze 
zogenaamde ‘TV-plek’ voorkomen door 
zo nu en dan de TV en/of uw stoel te 
verplaatsen of door op de betreffende 
plaats een extra stukje tapijt neer te 
leggen.
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6 Onderhoud, reiniging en vlekkenverwijdering

6.1 Onderhoud en reiniging  
van tapijt

In dit hoofdstuk treft u alle informatie 
aan over onderhoud, reiniging en vlekken-
verwijdering. Veel tapijtgebruikers 
weten niet goed om te gaan met vlekken 
in het tapijt en de reiniging ervan. De 
meningen verschillen nogal over de 
juiste aanpak. In dit hoofdstuk wordt zo 
helder mogelijk uitgelegd hoe u met uw 
tapijt en eventuele vlekken dient om te 
gaan, zodat het lang mooi en in optimale 
conditie blijft. 

6.1.1 Maak de juiste tapijtkeuze en 
neem voorzorgsmaatregelen

Tapijt is een sterk produkt waar vele 
jaren onbekommerd op kan worden 
geleefd, mits u bij aankoop goed oplet 
of het gekozen tapijt ook daadwerkelijk 
geschikt is voor de ruimte waar het tapijt 
gelegd wordt en of het sterk genoeg is 
voor de manier waarop u het tapijt gaat 
gebruiken. De PIT-symbolen (Produkt 
Informatie Tapijt) die staan aangegeven 
op het tapijt geven hiervoor een 
belangrijke handreiking. Ga voor meer 
informatie over de PIT-symbolen naar 
hoofdstuk 3 van dit boekje of naar 
www.kieswijzervoortapijt.nl. Uiteraard 
kunt u zich ook laten adviseren in de 
winkel.

Daarnaast is het belangrijk rekening te 
houden met de kleurkeuze en vormgeving 
van het tapijt op plaatsen waar veel 
wordt gelopen. In een gang of op de trap 
bijvoorbeeld is een tapijt in een donkere 
kleur het meest praktisch. In dat verband 
moet ook kritisch naar het dessin worden 

gekeken. Op effen tapijt zie je nu eenmaal 
meer dan op een gemêleerd tapijt. 

Ook kunt u een aantal voorzorgsmaat-
regelen nemen om er voor te zorgen dat 
het gekozen tapijt mooi blijft. De grootste 
vijand van alle soorten vloerbedekking, 
hard en zacht, is nog altijd zand. Houd 
daarom zand maar ook vuil en vocht 
buiten! Een rooster buiten of een 
schoonloopmat binnen bij de voor- en 
achterdeur vangt het ergste vuil en vocht 
op voordat het kwaad kan. Kleine moeite, 
groot resultaat! 

Indien u vervolgens ook nog de 
onderstaande onderhoudstips in acht 
neemt, blijft uw tapijt jarenlang mooi en 
beleeft u er veel plezier aan.

6.1.2 Dagelijks onderhoud

Door regelmatig onderhoud blijft tapijt 
langer mooi. Binnengelopen vuil en 
vlekken moeten natuurlijk direct worden 
verwijderd. Indien u modder eerst even 
laat opdrogen, is het makkelijker op te 
nemen. Stof is vaak niet of nauwelijks te 

zien, maar is er wel. Twee maal per week 
stofzuigen is daarom echt het minimum, 
zowel voor het effectief verwijderen 
van stof als van grover vuil. Ook zullen 
de poolvezels in de looppaden zich 
weer oprichten. Het tapijt ziet er in een 
handomdraai weer prachtig uit. 

6.1.3 Periodiek onderhoud 
(eenmaal per 1 – 1,5 jaar)

Ondanks regelmatig stofzuigen zal het 
tapijt er na verloop van tijd anders gaan 
uitzien dan toen het pas was gelegd. 
Looppaden vervuilen nu eenmaal meer 
dan andere plaatsen. Ook zullen de polen 
op intensief gebruikte plaatsen meer 
ingelopen zijn. 

Het reinigen van kleine oppervlakten 
of een gedeelte van het tapijt kunt u 
makkelijk zelf doen. Maak een badstof 
handdoek klam vochtig met lauwwarm 
schoon water. Reinig het tapijt door met 
grote halen te wrijven. Zet niet teveel 
kracht. Op deze manier geeft u alle 
soorten tapijt, ook wol- en hoogpolig 
tapijt, een opknapbeurt. Schoonmaken 
met droogschuim, shampoo en in veel 
gevallen ook droogpoeder, raden wij u af. 
De kans is groot dat kleverige zeepresten 
of poeder achterblijven die versneld weer 
vuil aantrekken. 

Dit periodieke onderhoud kan het beste 
plaatsvinden eens in de 1 à 1,5 jaar, 
afhankelijk van de mate waarin u het 
tapijt belast. 

6.1.4 Groot onderhoud 
(eenmaal per 2 – 3 jaar)

Voor het behoud van uw tapijt kunt u 
eens in de 2 à 3 jaar (afhankelijk van 
de mate waarin u het tapijt belast) een 
totaalreiniging laten uitvoeren door een 
professioneel reinigingsbedrijf. Indien 
er weinig aan periodiek onderhoud 
wordt gedaan, dient dit eigenlijk nog 
vaker te gebeuren. Met verschillende 
reinigingsmethoden afgestemd op 
specifieke situaties, zoals sproei-
extractie, pad-reiniging en reiniging op 
basis van koolzuur, kan een optimaal 
resultaat bereikt worden.
Wij adviseren u te kiezen voor een 
professioneel reinigingsbedrijf dat is 
aangesloten bij de Stichting Waarborg 
Tapijt- & Meubelreiniging (SWTM). 
Deze Stichting waarborgt dat bedrijven 
die hierbij aangesloten zijn, de kennis 
en juiste apparatuur bezitten voor 
tapijtreiniging. Bovendien zijn zij 
verzekerd tegen calamiteiten. Het adres 
van de SWTM treft u aan in hoofdstuk 9. 
Voor meer informatie kunt u ook kijken 
op www.swtm.nl.

Oude, slecht onderhouden stofzuigers 
en apparaten waarvan de stofzak 
(bijna) vol is, doen hun werk 
aanmerkelijk minder. Uit hygiënisch 
oogpunt is het belangrijk om de stofzak 
maandelijks te vernieuwen, ook als 
die nog niet vol is. Een stofzuiger met 
een zogeheten hepafilter (luchtfilter in 
de stofzuiger) of een dubbelwandige 
stofzak, is een echte aanrader. 

Het zorgt ervoor dat het overgrote deel 
van de stofuitstoot in de stofzuiger 
wordt tegengehouden. Gunstig voor 
mensen met een allergie voor huisstof.
Aangeraden wordt een stofzuiger met 
een aangedreven rollenborstel en een 
onderdruk van minimaal 160 millibar. 
Dit is belangrijker dan een hoog 
elektrisch vermogen (d.w.z. het aantal 
Watt). 

Een goede stofzuiger is het halve werk!
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6.1.5 Samenvatting onderhoud en 
reiniging 

Nog even de belangrijkste punten voor 
onderhoud en reiniging van uw tapijt op 
een rij:

1. Maak de juiste tapijtkeuze en 
neem voorzorgsmaatregelen 

•	 Laat	u	adviseren	door	een	tapijtadvi-
seur bij de keuze van het tapijt

•	 Bekijk	de	PIT-symbolen	goed!	
Zij geven aan of het tapijt voor u 
geschikt is

•	 Kies	voor	donkere	kleuren	en	een	
gemêleerd tapijt als het tapijt zwaar 
belast wordt

•	 Houdt	vuil	buiten	de	deur!	Een	roos-
ter buiten en een schoonloopmat bij 
voor-/achterdeur vangt het ergste 
vuil en vocht op.

2. Dagelijks onderhoud
•	 Binnengelopen	vuil	en	vlekken	

direct verwijderen.
•	 Minimaal	twee	maal	per	week	

stofzuigen met een goede stofzuiger 
(onderdruk minimaal 160 millibar).

3. Periodiek onderhoud  
(eenmaal per 1 - 1,5 jaar)

•	 Eens	in	de	1	-	1,5		jaar	uw	tapijt	of	
een vuil deel ervan reinigen met  
een badstof handdoek die klam 
vochtig is gemaakt met lauwwarm 
schoon water.

•	 Gebruik	geen	producten	op	basis	
van droogschuim, shampoo of 
droogpoeder.

4. Groot onderhoud  
(eenmaal per 2 - 3 jaar)

•	 Eens	in	de	2	-	3	jaar	een	totaalrei-
niging laten uitvoeren door een 
professioneel reinigingsbedrijf aan-
gesloten bij de Stichting Waarborg 
Tapijt & Meubelreiniging.

6.2 Het verwijderen van vlekken

6.2.1 Wat u wel moet doen om 
vlekken te verwijderen

Het merendeel (circa 90%) van vlekken in 
het tapijt die zijn ontstaan in het normale 
dagelijkse gebruik, kunt u gewoon met 
lauwwarm schoon water verwijderen! 
Bijvoorbeeld vlekken van koffie, thee, melk, 
babyvoeding, maar ook beruchte vlekken 
van fruitsap, wijn en bloed.

Voor alle vlekken geldt: wees er snel bij en 
handel als volgt 
• Gemorste substantie eerst grof 

verwijderen (vaste bestanddelen met 
een lepel, vloeibare bestanddelen met 
een kleurloos absorberend materiaal 
zoals keukenpapier of een tissue). Werk 
van buiten naar binnen om de vlek niet 
groter te maken dan hij al is

• Pak direct een badstof handdoek 
• Maak de handdoek nat met lauwwarm 

schoon water 
• Wring de handdoek uit en leg deze op 

de vlek 
• Laat de handdoek het werk doen. Nooit 

wrijven, uitsluitend lichtjes deppen 
(anders kunnen de poolvezels blijvend 
beschadigen) 

• Haal de handdoek pas weg als deze is 
opgedroogd. Om het tapijt te drogen 
mag u geen haarföhn gebruiken. 
Warmte kan namelijk eventuele resten 
van de vlek fixeren. Tapijt gewoon aan 
de lucht laten drogen en totdat het 
droog is er niet overheen lopen 

• Zonodig deze watermethode herhalen 
(handdoek tussentijds uitspoelen)

Indien de vlek door bovengenoemde 
watermethode niet verdwijnt, zijn er 
speciale professionele vlekverwijderaars 
voor verf, nagellak, teer, lijm, maar ook 
voor ijzerhoudende vlekken zoals roest en 
bloed verkrijgbaar. Deze middelen werken 
zelfs nog als de vlek al enige tijd bestaat.  

Sommige vlekken zijn hardnekkig. 
Chloorvlekken van bijvoorbeeld 
bleekmiddelen veroorzaken bij vrijwel 
alle tapijt onherstelbare verkleuringen. 
Enkele uitzonderingen hierop zijn 
de innovatieve chloorbestendige 
tapijtkwaliteiten. Ook vlekken van 
gekleurd crêpepapier zijn helaas niet of 
zeer moeilijk verwijderbaar. 

Uiteraard is het voorkomen van vlekken 
nog het allerbeste. Een paar eenvoudige 
tips:
• Gebruik een dienblad met opstaande 

rand 
• Pel, schil en eet fruit boven tafel 
• Kleine kinderen kunnen beter uit een 

beker met een oor drinken. De kans dat 
ze deze laten vallen is minder groot 

• Schoonmaakspray eerst op een doek 
sprayen en niet direkt op meubels of 
ramen om te voorkomen dat de nevel 
op het tapijt komt

• Pas op met het gebruik van 
bleekmiddelen en knutselen met 
gekleurd crêpepapier in een ruimte 
waar tapijt ligt.

6.2.2  Wat u niet moet doen om 
vlekken te verwijderen

Allerlei zeephoudende huismiddeltjes, 
zoals afwasmiddel, groene zeep, 
wolwasmiddel etc., kunnen verkleuringen 
veroorzaken en halen de vlek slechts 
‘tijdelijk’ weg. De zeepresten die 
achterblijven in het tapijt trekken 
namelijk nieuw vuil sneller aan. 
Experimenteer niet met huishoudelijke 
hulpmiddelen, zoals terpentine, thinner 
of wasbenzine! Deze middelen dringen in 
de vezel, waardoor de vlek fixeert.
Ook het gebruik van zout en witte wijn 
bij het bestrijden van een rode wijnvlek 
is een hardnekkig misverstand. Het zout 
tast de vlekwerende coating van het tapijt 
aan, waardoor de kleurstof in de vezel 

trekt en de vlek altijd te zien blijft.
Stelregel blijft dat de meeste vlekken 
door middel van de bovengenoemde 
watermethode kunnen worden 
verwijderd. Indien dit niet lukt kunt u een 
professionele vlekverwijderaar gebruiken.

6.2.3 Aanvullende informatie over 
het behandelen van vlekken en 
vlekverwijderaars

Voor advies over het behandelen van 
vlekken en goede vlekverwijderaars 
kunt u terecht bij uw tapijtadviseur, 
maar ook bij de Verenigde Nederlandse 
Tapijtfabrikanten (VNTF), Stichting 
Produkt Informatie Tapijt of de Stichting 
Waarborg Tapijt en Meubelreiniging 
(SWTM). De adresgegevens van deze 
organisaties vindt u achter in dit boekje. 

6.2.4 Samenvatting vlekken 
verwijderen

Nog even de belangrijkste punten voor 
het verwijderen van vlekken in tapijt op 
een rij:

1 Gemorste substantie zo snel 
mogelijk opscheppen of opnemen. 

2 In water oplosbare vlekken in 
een met lauwwarm schoon water 
vochtig gemaakte handdoek laten 
trekken. 

3  Overige vlekken (na)behandelen met 
een van de speciale vlekverwijde-
raars voor tapijt.

4 Géén zeephoudende schoonmaak-
middelen gebruiken, géén huishou-
delijke oplosmiddelen, géén zout. 

5 Nooit wrijven, uitsluitend lichtjes 
deppen. Nooit föhnen, vlek gewoon 
aan de lucht laten drogen.
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7  Grondstoffen, fabricage- en  
verftechnieken, tapijtsoorten

7.1 Van welke grondstoffen wordt 
tapijt gemaakt?

Tapijt kan worden gemaakt van de 
volgende materialen (grondstoffen):

Wol 
Van nature is wol veerkrachtig, elastisch, 
vuilwerend, zelfdovend en isolerend. 
Wol is bij een goede luchtvochtigheid 
van nature antistatisch, maar kan ook 
antistatisch worden gemaakt.

Haar 
Haar dat gebruikt wordt voor fabricage 
van tapijten is meestal afkomstig van 
geiten. Het is veerkrachtig, elastisch, 
vuilwerend en zeer slijtvast.

Katoen 
Katoen is sterk, maar niet zo 
veerkrachtig. Het neemt gemakkelijk 
vocht op maar droogt ook snel. Katoen 
kan antistatisch, vlam- en vuilwerend 
worden gemaakt.

Jute, sisal, kokos en vlas 
Deze plantaardige garens worden 
gevormd uit bastvezelmateriaal. 
Ze hebben vochtabsorberende 
eigenschappen en zijn sterk. De vezels 
worden ook wel in combinatie met 
andere garens gebruikt. Jute wordt vooral 
gebruikt voor het vervaardigen van de 
rug van het tapijt.

Polyamide (PA) 
Polyamide (nylon) is sterk, lichtecht, 
elastisch, kan antistatisch en vuilwerend 
worden gemaakt en brandt niet 
makkelijk.

Polyacryl (PAC)
Polyacryl is zeer elastisch en laat zich uit-
stekend verven in uiteenlopende kleuren. 
Het wordt veelal gebruikt als mengvezel 
ter versterking van ander materiaal. De 
lichtechtheid en het warmte-isolerend 
vermogen zijn zeer goed.

Polyester (PL)
Polyester is elastisch, sterk en wordt 
voornamelijk gebruikt als mengvezel ter 
versterking van ander materiaal.

Polypropyleen (PP)
Polypropyleen wordt veel toegepast 
omdat het slijtvast is. Het materiaal is 
nauwelijks statisch en neemt niet of 
nauwelijks vocht op.

7.2  Fabricagetechnieken van tapijt

Knopen en weven zijn de oudste en 
bekendste technieken om tapijt te maken. 
Tegenwoordig worden veelal moderne 
technieken zoals tuften en vernaalden 
toegepast. 

Geknoopt tapijt
In een aantal niet-Europese landen 
wordt deze techniek nog toegepast 
met name bij de vervaardiging van 
karpetten. Zij worden meestal Oosterse 
tapijten of Perzen genoemd. Het is een 
arbeidsintensieve manier om tapijt te 
maken.

Geweven tapijt 
Moderne weefmachines zijn weliswaar 
langzamer dan tuftmachines, maar 
leveren hoogwaardige en prachtige 
tapijten met speciale effecten op. De 
bekendste weefmethoden zijn Wilton en 
Axminster.

Getuft tapijt 
Deze techniek is afgeleid van de 
naaimachine, maar dan op vier of vijf 
meter breedte. Over de hele breedte 
van het tapijt zijn honderden naalden 
opgesteld. Elke naald steekt een 
doorlopende draad heen en terug door 
het grondweefsel. Bij het terugkeren van 
de naald wordt een lus gevormd die al 
dan niet wordt doorgesneden.

• 40 • • 41 •
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Naaldvilt tapijt 
Bij deze techniek worden vezelvliezen in 
lagen op elkaar gelegd en met draad aan 
elkaar verbonden door een reeks naalden 
met haakjes die op en neer steken door 
het materiaal. 

Gebreid tapijt
Dit tapijt wordt gemaakt op een grote 
breimachine.

Vloktapijt 
Door een elektrostatische lading worden 
korte vezels in het gronddoek geplaatst.

Plak- of ribbeltapijt 
Hierbij wordt poolmateriaal op een 
gronddoek geplakt.

7.3  Verftechnieken van tapijt

Door nieuwe technische ontwikkelingen 
kan tapijtgaren in bijna iedere denkbare 
kleur worden geverfd op de volgende 
wijzen:

Verven voor productie
Voordat het tapijtgaren verwerkt wordt, 
is het al gekleurd. Door verschillende 
gekleurde garens tegelijkertijd toe te 
passen, zijn verschillende structuur- en 
kleureffecten mogelijk. Deze manier van 
kleuren kan worden toegepast bij alle 
fabricagetechnieken. 

Stukverven
Deze techniek wordt voornamelijk 
toegepast bij getuft tapijt. Na het tuften 
wordt een stuk tapijt door een verfbad 
geleid. Op deze manier ontstaat een 
unikleur tapijt. Een groot voordeel van 
deze methode is dat duizend-en-één 
kleuren mogelijk zijn en dat sneller op 
trends kan worden ingesprongen. 

7.4 Welke soorten tapijt zijn er?

Tapijt wordt gemaakt van verschillende 
soorten materialen en is verkrijgbaar in 
vele kleuren en structuren. De keuze in 
tapijtsoorten is dan ook enorm. Om aan 
de wisselende vraag van de consument 
en de veranderende interieurmode te 
kunnen voldoen worden steeds weer 
nieuwe ideeën ontwikkeld.
Met de structuur van het tapijt 
wordt bedoeld de vorm van het 
poolmateriaal, de dikte of fijnheid ervan 
en de pooldichtheid. De belangrijkste 
tapijtstructuren zijn:

•	 Bouclé (lussenpool of ‘loop-pile’)
Hierbij wordt het poolmateriaal 
gevormd door poollussen die van 
gelijke of ongelijke hoogte zijn. Indien 
de poollussen een ongelijke hoogte 
hebben, spreken we van een ‘hoog/laag 
structuur’. 

•		Geschoren bouclé (‘tip-sheared’) 
Dit is een lussenpooltapijt met een  
hoog/laag structuur, waarvan bij de  
hoge lussen de top is afgesneden. 
Hierdoor ontstaat een afwisselend 
patroon van polen.

•	 Moquette (gesneden pool of ‘cut-pile’)
Bij dit tapijt zijn alle poollussen tijdens 
het weven of tuften doorgesneden.

•		Velours 
In principe is een velourstapijt een 
moquette tapijt met lage polen die dicht 
op elkaar gezet zijn. Het garen is gemaakt 
van fijn vezelmateriaal, waardoor het 
tapijtoppervlak gekenmerkt wordt door 
een fluweelzacht en glad oppervlak.

•		Frisé
Bij een friséstructuur zijn de polen 
eveneens doorgesneden maar is 
het tapijtgaren in elkaar gedraaid 
(getwijnd). In tegenstelling tot de 
moquettestructuur, is bij frisé vrijwel 
iedere pool afzonderlijk van de andere 
pool te onderscheiden, waardoor het een 
levendige oppervlaktestructuur krijgt.

•		Saxony
Saxony is een frisé-tapijt, maar dan met 
langere polen. Het ziet er daardoor wat 
minder compact uit. Door de hoge polen 
heeft het een luxueuze uitstraling.

•		Shag of semi-shag 
Wanneer men de polen nog langer maakt 
en de pooldichtheid gering blijft, zullen 
polen omvallen. Het tapijtoppervlak 
dat als gevolg hiervan ontstaat wordt 
shagstructuur genoemd en heeft een 
warrige en speelse uitstraling. Shag tapijt 
heeft langere polen dan semi-shag. 

Shag

Bouclé

Geschoren bouclé

Moquette

Frisé

Saxony
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8  Garantie- en geschillenregeling

Tapijt legt een lange weg af voordat het 
bij u op de vloer ligt. Vanaf de fabriek in 
Nederland of het buitenland gaat het via 
de groothandel of importeur eerst naar 
de tapijtadviseur alvorens het uiteindelijk 
in uw woning komt te liggen. Hoewel de 
tapijtbranche zorgvuldig met het tapijt 
omgaat, kan er natuurlijk wel eens iets 
mis gaan. Mocht dit het geval zijn, leg uw 
klacht dan altijd voor bij de tapijtadviseur 
die het tapijt geleverd heeft. Indien het 
vermoeden bestaat dat de klacht het 
gevolg is van een fabricagefout, zal uw 
tapijtadviseur contact opnemen met de 
fabrikant, groothandel of importeur van 
het tapijt.

8.1 Garantiebewijs

Op bijna elk tapijt wordt enkele jaren 
garantie gegeven. Deze garantie is 
aflopend, dat wil zeggen dat wordt 
uitgegaan van een waardedaling van het  
tapijt door het gebruik ervan. Is de 
garantietermijn bijvoorbeeld drie jaar, 
dan zal de waarde van het tapijt ieder 
jaar met 33% afnemen. De garantie-
voorwaarden kunnen echter 
verschillen per tapijtmerk. Vraag 
daarom uw woninginrichter altijd om 
een garantiebewijs. Indien er geen 
afzonderlijk schriftelijk garantiebewijs 
wordt verstrekt, kunt u uw tapijtadviseur 

vragen om op de aankoopnota in ieder 
geval de volgende gegevens te vermelden, 
zodat deze geldt als garantiebewijs: 

•  naam/merk van het tapijt
•  aantal geleverde meters
•  prijs van het tapijt
•  of er ondertapijt gebruikt is
•  welk materiaal gebruikt is bij het leggen 

(bijvoorbeeld spanlatten, afdekstrips e.d)
•  gevolgde legmethode
•  de PIT-informatie 
•  algemene leveringsvoorwaarden. 

8.2 Geschillencommissie Wonen

Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet 
met uw tapijtadviseur tot een oplossing 
komen, dan kunt u zich richten tot de 
Geschillencommissie Wonen. Dit is een 
door de overheid erkende instantie waar ook 
consumentenorganisaties betrokken zijn. 
Voorwaarde is wel dat uw leverancier 
erkend is door de Centrale 
Branchevereniging Wonen (CBW) of is 
geregistreerd bij de Geschillencommissie 
Wonen. Of een ondernemer CBW-erkend 
is, kunt u zien aan het CBW-erkend vignet 
(met het huidige jaartal) op de deur of 
op het raam van de etalage. Ook via de 
website van CBW kunt u te weten komen 
of uw woninginrichter CBW-erkend is (zie 
voor het adres hoofdstuk 9). 
De kosten voor de behandeling van een 
geschil (klachtengeld) zijn afhankelijk 
van het factuurbedrag:

De uitspraak is bindend voor beide 
partijen. Indien u in het gelijk gesteld 
wordt, moet de tapijtadviseur u het 
klachtengeld terugbetalen. Aan de hand 
van een checklist op de website van de 
Geschillencommissie Wonen, 
www.geschillencommissie.nl kunt u zelf 
bepalen of uw klacht in behandeling kan 
worden genomen.

•  € 75,- voor factuurbedragen tot € 500,- 

•  € 100,- voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.500,- 

•  € 125,- voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-.

Kosten voor de behandeling van een geschil
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9  Belangrijke adressen

Belangrijke adressen van aanverwante 
organisaties:

Stichting Produkt Informatie Tapijt (PIT)
Postbus 428
3702 AA  ZEIST
Tel: 030 - 232 09 27
Fax: 030 - 232 09 99
E-mail: info@kieswijzervoortapijt.nl
Internet: www.kieswijzervoortapijt.nl

Verenigde Nederlandse 
Tapijtfabrikanten (VNTF)
Postbus 428
3702 AA  ZEIST
Tel: 030 - 232 09 00
Fax: 030 - 232 09 99
E-mail: info@tapijtnet.nl
Internet: www.tapijtnet.nl

Stichting Imagocampagne Tapijt (SIT)
Postbus 428
3702 AA  ZEIST
Tel: 030 - 232 09 00
Fax: 030 - 232 09 99
E-mail: info@tapijtnet.nl 
Internet: www.tapijtnet.nl en
 www.zachtaanjevoeten.nl

Centrale Branchevereniging Wonen (CBW)
Postbus 762
3700 AT  ZEIST
Tel: 030 - 697 31 00 
Fax: 030 - 691 97 51
E-mail: info@cbw.org
Internet: www.cbw.org

Stichting Geschillencommissies 
voor Consumentenzaken (SGC)  
Postbus 90600
2509 LP  DEN HAAG
Tel: 070 - 310 53 10
Fax: 070 - 365 88 14
Internet: www.sgc.nl

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA  DEN HAAG
Tel: 070 - 445 45 45
Fax: 070 - 445 45 96
Internet: www.consumentenbond.nl

Stichting Waarborg Tapijt en 
Meubelreiniging (SWTM)
Postbus 311
5900 AH  VENLO
Tel: 077 - 327 01 17
Fax: 077 - 327 01 18
E-mail: info@swtm.nl
Internet: www.swtm.nl

MODINT, ondernemersorganisatie voor 
mode, interieur, tapijt en textiel
Postbus 428
3700 AA  ZEIST
Tel: 030 - 232 09 00
Fax: 030 - 232-09 99
E-mail: info@modint.nl
Internet: www.modint.nl

  Colofon

‘Alles over tapijt’ is een uitgave van de Stichting Produkt Informatie Tapijt in samen-
werking met o.a. de Stichting Imagocampagne Tapijt en de Verenigde Nederlandse 
Tapijtfabrikanten, ledengroepering van MODINT. Het onderwerp tapijt en een gezond 
binnenklimaat is afkomstig van de AllSan-IT VOF, Beusichem onder auspiciën van 
Prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk (Technische universiteit Eindhoven).

Stichting Produkt Informatie Tapijt
Postbus 428
3702 AA ZEIST
Tel: 030 - 232 09 27
Fax: 030 - 232 09 99
E-mail: info@kieswijzervoortapijt.nl
Internet: www.kieswijzervoortapijt.nl

Fotomateriaal
Deelnemers Stichting Produkt Informatie Tapijt

Vormgeving en realisatie
Adrichem Reclame-advies, Hazerswoude-rijndijk

Bij de totstandkoming van deze brochure is de grootste zorgvuldigheid in acht 
genomen. Desondanks kan de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid nemen ten 
aanzien van eventuele druk- of zetfouten.

Auteursrechten © voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
electronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Stichting PIT.

Uitgave 2007. Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 
De tapijtsector is milieubewust en zet zich in voor een duurzame samenleving.


