
 

 

 

Houten trappen 

Beschrijving Tolerantie Bron Meetmethode 

Verschil in optrede tussen 2 treden 2 mm TV 198  Meetmethode 

Verschil in aantrede tussen 2 treden 2 mm TV 198  Meetmethode 

 

Geprefabriceerde betonnen trappen 

Beschrijving Tolerantie Bron Meetmethode 

Beoogde afmeting van de dwarsdoorsnede in de richting die wordt nagezien 

L ≤ 150 mm: -5 mm; + 10 mm 
150 mm < L ≤ 400 mm: lineaire 

interpolatie 
L > 400 mm: ± 15 mm 

NBN EN 14843  Meetmethode 

Maatverschillen tussen twee optreden 6 mm NBN EN 14843  

Meetmethode 

Toegestane afwijking voor oppervlaktekenmerken Δd ≤ (2 + L/500) mm (1) (2) NBN EN 14843  Meetmethode 

Maximale afwijking op de lengte ΔL =  ± (10 + L/1000) ≤ ± 40mm (3) NBN EN 13369  Meetmethode 

(1) L = lengte van de referentielineaal (zijnde 200 mm of 1000 mm)    

(2) Δd  = d1 - d2    
(2) L = nominale lengte in millimeter    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/198/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/198/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14843-en/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14843-en/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-14843-en/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/normen-reglementen/en-13369-en/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/


 

 

 

Glazen trappen - draagconstructie (1) 

Beschrijving Tolerantie Bron Meetmethode 

Vlakheidsafwijkingen van de draagconstructie over de lengte van de glastegel 
(ondergrond niet belast) 

2 mm TV 242  Meetmethode 

Hoogteverschillen (ten gevolge van plaatselijke ruwheden,  
verbindingen tussen onderdelen van de draagconstructie…) van de onderdelen van de 
draagconstructie waarop tegels rusten 

max. 1 mm TV 242  Meetmethode 

Vervorming draagconstructie (2) max. L/500 mm TV 242  Meetmethode 

(1) Voor de toelaatbare toleranties van de samenstellende componenten van een glastegel, verwijzen we naar de tabellen opgenomen op onze Normen-Antennes  pagina 
"Afwerking - glaswerken". 
(2) L = lengte van de beschouwde zijde van de belaste glastegel.    

    

Glazen trappen - plaatsing glastegels (1) 

Beschrijving Tolerantie Bron Meetmethode 

Niveauverschil tussen de bovenzijde van twee aangrenzende glastegels onderling of 
tussen een glastegel en zijn draagconstructie 

± 1 mm (2) TV 242  Meetmethode 

Doorbuiging traptreden L/300 mm, met max. 10 mm TV 242  Meetmethode 

(1) Voor de toelaatbare toleranties van de samenstellende componenten van een glastegel, verwijzen we naar de tabellen opgenomen op onze Normen-Antennes  pagina 
"Afwerking - glaswerken". 
(2) Deze tolerantie geldt wanneer de vloer niet belast is en rekening houdend met de fabricagetoleranties van de draagconstructie en de glastegel. 

 

 

https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/242/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/242/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/dimensies-meten-en-positiebepaling/
https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/242/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/het-meten-van-de-kromming-van-een-element-van-een-gebouw/
https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/242/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/het-meten-van-niveauverschillen-tussen-aanpalende-elementen/
https://www.wtcb.be/publicaties/technische-voorlichtingen/242/
https://www.wtcb.be/normalisatie-certificering/normen-antennes/toleranties-en-uitzicht/meetmethoden/het-meten-van-de-kromming-van-een-element-van-een-gebouw/

