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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Zelf verven checklist



Koop een blik verf in de
gekozen kleur

Verfroller/verfbak

Een roerstokje

Een kwast en een roller

Doeken om meubels en
dergelijke af te dekken
Schilders tape voor de
randen af te plakken
Absorberende doeken om
de muur stofvrij te maken

Stopcontacten, kozijnen,
deuren, etc. afplakken
Het afdekken van
objecten in de buurt

Maak de muren stofvrij

Vul eventuele gaten die in
de muur zitten

Als je gaat klussen heb je natuurlijk een aantal spullen
nodig. Hieronder staat nog eens alles op een rijtje zodat je
niks vergeet!
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2. Objecten voorbereiden



Voorstrijken

Starten met verven

Drogen

Omschrijving van de
werkzaamheden
Omschrijving van de
materialen
Omschrijving van de
totale kosten

Welke garanties worden
aangeboden?
Tot wanneer is de offerte
geldig?

2

3. Verven

Muren die ooit een keer geschilderd zijn kunnen nog steeds
erg zuigend zijn. Spuit een beetje water met een plantenspuit
op de muur en kijk of het water gelijk in de muur trekt?
Wanneer het water direct wegtrekt in de muur is het handig
om als eerst de muur voor te strijken. Trekt het water niet
direct in de muur dan is het niet nodig.

Roer met het roerstokje de verf en zorg dat er een beetje verf
in de verf bak terecht komt. Daarna pak je als eerst de kwast
en verf je de buitenste rand (muur). Daarna begin je met de
roller en pak je het grotere oppervlakte aan.

Laat de eerste laag op de muur drogen en breng eventueel
een tweede laag aan wanneer nodig. Soms is zelfs een derde
laag nodig om de perfecte muur te krijgen.

Wil je toch niet zelf de klus aanpakken dan kun je beroep
doen op een schilder. Wist je dat een schilder in de winter
goedkoper is? Om nog meer te besparen kun je offertes
aanvragen, hierdoor kun je tot wel 30% besparen op de
totale kosten. De volgende punten komen in de offerte:

4. Toch niet zelf verven?

https://www.verfklussen.nl/schilder-offertes/?postcode=
https://www.verfklussen.nl/schilder-offertes/?postcode=

