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Checklist mijn elektrische installatie: 
 
 
TIP: Voor het bepalen van de positie van de schakelaars kan u best in gedachte doorheen uw huis lopen kamer 
per kamer, bepaal hierbij op hoeveel plaatsen een lichtpunt(lamp) bedienbaar moet zijn. Het kan helpen om te 
denken dat het donker is en dat als u een kamer ingaat u er het licht wilt kunnen aandoen, en bij het verlaten van 
de kamer via een andere uitgang er ook het licht terug wilt kunnen uitdoen (en het licht van de volgende kamer 
weer aandoen).  
 
Voor de positie van de stopcontacten neemt u de dagelijkse/wekelijkse huishoud items in het hoofd. 
Houd zeker rekening met een stofzuiger, leeslampje, wekker, media apparatuur,… 
 
Als u redelijk zeker bent van de positie van een schakelaar/stopcontact/lichtpunt, noteer deze dan best op een 
plattegrond van uw huis, dit geeft een beter overzicht en zal communicatie achteraf vergemakkelijken!  
 
 

 
 
Inkomhal/Voordeur & Nachthal boven 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Buitenverlichting aantal lichtpunten: ….. 
 Lichtpunten standaard opbouw 
 Lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF Bewegingsmelders 

 Verlichting inkomhal aantal lichtpunten: ….. 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 OF Bewegingsmelders 

 Verlichting Nachthal boven aantal lichtpunten: ….. 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 OF Bewegingsmelders 

 Verlichting trap aantal lichtpunten: ….. 
Bedienbaar op ….. plaatsen 

 Oriëntatieverlichting in muur, boven traptrede aantal lichtpunten: ….. 
Bedienbaar op ….. plaatsen 

 Wachtbuis voorzien voor voortuin verlichting 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 

 
Diversen aansluitingen: 

 Alarm aantal: ….. 
 Internet (RJ45) aantal: ….. 

 
 
Andere:……………………….. 



 
 

Woonkamer 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Eetkamer aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 Zitkamer aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 Dimbaar 

 Sfeerverlichting of indirecte verlichting aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 Dimbaar 

 Tuinverlichting achter aantal lichtpunten: ….. 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 Tuinverlichting (schijnwerpers) gemonteerd op gevel aantal: ….. 
 OF wachtbuis voorzien voor tuinverlichting verder in tuin 

 
 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Alarm: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 
 
Andere:……………………….. 

 
 
 
WC onder 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF bewegingsmelder 

 Sfeerverlichting of indirecte verlichting aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF bewegingsmelder 

 
Diversen aansluitingen: 
   Boost ventilatie bij verlichting aan 

 

 
Andere:……………………….. 

 



 
 

Keuken 

 
Stopcontacten aantal (min +-14): ….. 

 Vermogen aansluiting voor fornuis 
 Geen Vermogen aansluiting fornuis ik kook op gas 

Verlichting: 
 Keuken aantal lichtpunten: ….. 

 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 Aanrecht aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 Dimbaar 

 Sfeerverlichting of indirecte verlichting aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (diamant boring vereist, specificeer diameter + materiaal) 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 
 Dimbaar 

 Achter tuinverlichting aantal lichtpunten: ….. 
 Bedienbaar op ….. plaatsen 

 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Alarm: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 

 
Andere:……………………….. 
 
 
 

Berging of wasplaats 

 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting berging/wasplaats aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF bewegingsmelder 

 Buitenverlichting aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF Bewegingsmelders 

 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Alarm: ….. 

 

 
Andere:……………………….. 



 
 

Garage 

 
Stopcontacten aantal: ….. 
Opbouw stopcontacten multimedia aantal: ….. 
Verlichting: 

 Verlichting garage aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF bewegingsmelder 

 Buitenverlichting aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF Bewegingsmelders 

 
Diversen aansluitingen: 

 Alarm: ….. 
 inbouw Drukknop bedraad voor garagepoort: ….. 
 opbouw Drukknop draadloos door poortleverancier 

 

 
Andere:……………………….. 
 
 

 
Bureau 
 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting bureau aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 

 Andere verlichting aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 

 
 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Alarm: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 
 

 
Andere:……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Grote slaapkamer & Dressing 
 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting grote slaapkamer aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 Verlichting dressing aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 OF Bewegingsmelders 

 Andere verlichting aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 
 

 

 
Andere:……………………….. 
 
 
 

Kleine slaapkamer 1 (Kinderkamer 1) 
 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting kinderkamer aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 Andere verlichting aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 
Andere:……………………….. 
 



 
 

Kleine slaapkamer 2 (Kinderkamer 2) 
 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting kinderkamer aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 Andere verlichting aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 
 
Andere:……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Badkamer 
 
 
Stopcontacten aantal: ….. 
 
Verlichting: 

 Verlichting badkamer aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 

 Verlichting boven wastafel aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 

 Andere verlichting aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 
Diversen aansluitingen: 
  Rolluiken/screen bediening…. 

 Rolluiken/screen voeding…. 
 USB lader Niko: ….. 
 Boost ventilatie: ….. 
 Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 
 Televisie (coax) aantal: ….. 

 
 
Andere:……………………….. 



 
 

Zolder 
 
 
Stopcontacten aantal: ….. 

 opbouw 
 inbouw 

 
 
Verlichting: 

 Verlichting zolder aantal lichtpunten: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 

 Andere verlichting aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 lichtpunten standaard opbouw 
 lichtpunten inbouw (spotboring vereist) 
 Bedienbaar op ..... plaatsen 
 Dimbaar 

 
Diversen aansluitingen: 
  Internet/telefoon (utp) aantal: ….. 

 Televisie (coax) aantal: ….. 
 
 
Andere:……………………….. 
 
 

 
 
Kelder 
 
 
Stopcontacten opbouw aantal: ….. 
 
 
Verlichting: 

 Verlichting kelder opbouw aantal lichtpunten: ….. 
  LED tube 

 TL-lamp  
 lichtkringen bedienbaar op 1 plaats: ….. 
 lichtkringen bedienbaar op 2 plaatsen: ….. 

 Andere verlichting opbouw aantal lichtpunten + beschrijving: ….. 
 
 

 
Andere:……………………….. 
 
 
 

Achter & voortuin 
 

 Stopcontact spuitwatedicht op gevel van huis aantal: ….. 
 Tuinverlichting (schijnwerpers) gemonteerd op gevel aantal: ….. 
 Extra Wachtbuis voor voeding voor later in tuin (of aftakking voor tuinhuis) 

 
 
Andere:……………………….. 
 
 


