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Handige tips voor als je zelf aan
de slag gaat met een klus!

Doe Het Zelf Klustips



Besteed tijd aan de
voorbereiding

Drink koffie

Blijf rustig, er is altijd een
oplossing.

Retour-policy

Goed gereedschap

Goede schoenen

Werkbank opruimen

Een goed opgeruimde overzichtelijke werkbank helpt
enorm en is bijna wel een must. Voor zo’n ~ 30% van
de doe het zelf klussen is een werkbank zelf
noodzakelijk.
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Het lijkt leuker om direct in het diepe te springen met stap #1
en dan maar problemen op te lossen, maar klussen worden
beter opgelost als je de totale klus begrijpt en van het begin
tot het eind weet wat er voor latere stappen aankomen.

Tips voorbereiding

Goede koffie is belangrijk tijdens het klussen! =)

Wees niet teleurgesteld als er ineens een probleem aankomt,
het is normaal dat een klus niet altijd volledig goed verloopt.
Er zijn vrijwel altijd doe het zelf tips & tricks gedurende het
klussen die je weer verder kunnen helpen.

Doe het zelf bouwmarkten / Klusmarkten hebben vrijwel altijd
een retour-policy.  Dit betekend dat je artikelen kan terug
brengen binnen 30 dagen. Je kan dus wat risico nemen als je
niet zeker weet welke deurknop je wilt installeren of welke
kraan je nodig hebt bij een kraan montage

Goed / Scherp gereedschap van hoge kwaliteit helpt enorm,
zorg er dus altijd voor dat het gereedschap scherp is en dat je
ook voldoende gereedschap in huis hebt.

Gebruik bij sloopwerk schoenen met verstevigde neuzen.



Vergunning

Zelf doen

Maak een praatje

Zaklamp

Instructievideo
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Het lijkt leuker om direct in het diepe te springen met stap #1
en dan maar problemen op te lossen, maar klussen worden
beter opgelost als je de totale klus begrijpt en van het begin
tot het eind weet wat er voor latere stappen aankomen.

Geloof niet alles wat je leest, veel klussen zijn zelf te doen.
Veel sites zijn erop uit u richting een klusjesman te duwen
omdat ze verdienen aan die offertes.

Ga altijd een praatje aan over het product met degene achter
de toonbank bij aankoop in een winkel:  Sommige producten
kennen andere werkwijzen dan de standaard methodieken.

Heb altijd een zaklamp op een bekende plek liggen mocht er
iets mis gaan.

Kijk voor de klus even snel een instructievideo. Je hoeft deze
tips in de filmpjes nooit letterlijk op te volgen, maar het 
heeft wel een goed beeld van de stappen / problemen 
die er  tijdens een klus aankomen.



Veiligheid

Werken met gasbrander

Ontvetten

Ondergrond tapijt

Dubbelzijdig tape werkt prima om een tapijt goed op
de grond te houden! (Veelal goedkoper dan een
extra onderlaag / ondermat)

Sla olie een keer over

Oude radiatoren

Verf op je handen

Kwast blijft bruikbaar
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Veiligheid moet bij elke klus een hoge prioriteit zijn, bij fouten
op dit vlak zit je veelal zelf in de problemen en.. Het kost ook
nog eens enorm veel tijd.

Werk je met een gasbrander? Zorg dan altijd dat er water in
de buurt is.

Ontvet het oppervlak altijd eerst met ammonia voor je het
gaat schilderen. Zo werken de professionals ook.

Gebruik zelden olie bij deurknoppen & sloten ed. Gebruik veel
vaker slotspray / contact spray.  (lees de instructies van het
product wel of het voor de klus geschikt is)

Oude Radiatoren zijn goed op te knappen en hip te maken
met hitte bestendige verf. Een kleine ingreep die veel positieve
kan invloed kan hebben op de woonkamer. Lees meer over
Radiatoren schilderen.

Verf op je handen gekregen? Gebruik Baby Olie

Tips voor de klus zelf

Zolang een kwast vochtig blijft is de kwast goed bruikbaar /
reinigbaar; Je kunt daarom ook prima een kwast na gebruik
in vershoudfolie inpakken.. Zo blijven ze lang goed!



Glaswol nat spuiten

Makkelijk spijkers slaan

Boren in steen

Pluggen uit de muur
halen

Begin boven

Stof knippen

Stofvrij boren

Last van verfvlekken
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Spuit glaswol platen nat met een plantenspuit voordat je ermee
gaat werken, anders gaan de loszittende deeltjes de huid
irriteren.

Als je de punt van de spijker met wat zeep insmeert voor het
hameren gaat de spijker makkelijker het hout in.

Als u in steen wilt boren kunt u beter beginnen met een klein
boortje alvorens u de grove steenboor gebruikt.

Met een kurkentrekker kan je heel eenvoudig pluggen uit muren
halen.

Eindig altijd met de vloer en begin altijd met het plafond / muur
bij het klussen aan een huis:  Het klinkt logisch maar we kennen
veel verhalen waarin dit niet is gedaan.

Indien je een schaar heel heet maakt, kan de schaar zo maar
beter door stof heen knippen.

Altijd verfvlekken tijdens een verfklus? Lijm een vel papier (of
beter nog een papieren bordje) aan de onderkant van het
verfblik en de vlekken komen wonderbaarlijk niet meer op de
vloer.

Zit je kamer en je haar na het boren ook helemaal onder het
stof? Snij een tennisbal doormidden en plaats deze met de
open kan naar beneden om de boor heen.


