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VOORWOORD 

 

Ik heb dit E-magazine geschreven om de meest voorkomende vraag vooraf te 

kunnen beantwoorden. In de jaren dat ik nog zelf traprenovaties uitvoerde 

belde je altijd aanvragen na die via mijn website binnen kwamen, de nummer 1 

vraag van praktisch iedere klant was: ‘Wat kost een traprenovatie?’ 

 

Deze vraag is natuurlijk heel logisch, maar niet zo één twee drie te 

beantwoorden. 

 

In de begin jaren van ons vak, was er maar 1 soort traprenovatie. Er waren 

enkel overzet treden van HPL en was het dus een stuk eenvoudiger dan 

tegenwoordig, waarbij je naast HPL overzet treden ook laminaat, PVC, Hout, 

leer, blauwstaal hebt als opties. Naast deze zogenaamde harde bekleding is er 

ook nog een grote collectie van zachte bekleding voor je trap, zoals plak PVC, 

Tapijt, Conventie, beton cire, ook kan je er natuurlijk ook voor kiezen om je 

trap te beschilderen. 

 

Omdat de term traprenovatie erg populair is, en er door de particulier veel om 

wordt gevraagd, worden in veel gevallen ook zachte bekleding als renovatie 

aangeboden, iets wat in mijn ogen niet echt strookt met de term renovatie. 

Met renovatie knap je iets op wanneer iets versleten is, en er geen andere 

mogelijkheden meer zijn.  

 

Traprenovatie is de laatste jaren zo ontzettend uitgebreid, dat het ook lastig is 

om vooraf een goede prijs te noemen. Veel mensen willen als extra optie LED 

verlichting in hun trap, of is de zijkant van de trap zo beschadigd dat je niet 

onder het renoveren van de trapboom uit kan komen. 
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Ikzelf vergelijk dit nog al eens met het kopen van een auto. Ford vind ik echt 

een hele mooie auto. En op het moment van het schrijven van dit magazine 

ben ik dus aan het kijken voor een nieuwe auto, maar welke het precies wordt 

heb ik echt geen zicht op, want er zijn immers zoveel nieuwe modellen op de 

markt. Ik heb dus besloten om naar de plaatselijke Ford dealer te bellen met de 

simpele vraag, wat kost die auto? 

 

De verkoper aan de andere kant van de telefoon, vroeg mij het hemd van mijn 

lijf: ‘Meneer Naaijen, welk model zoekt u precies?’. Tja, daar had ik nog niet 

een twee drie antwoord op. Vervolgens kreeg ik de vraag wat is mijn budget, ja 

hallo dat ga ik niet zomaar door de telefoon aan de eerste de beste verkoper 

mededelen. Dan weet ik zeker dat ik geen cent over houd. Ik kreeg nog veel 

meer vragen, van wat vind ik belangrijk aan een auto, waarvoor ga ik hem 

gebruiken, zoek ik een sportief model of juist een praktische auto voor het 

gezin, of een bus om mee te klussen.   

 

Ik had werkelijk geen idee. Wilde ik een Ka, Fiësta, Focus, een Mondeo of 

misschien wel een Mustang. Om te kijken wat voor mij de beste keuze is 

besloot ik om naar de dealer te gaan. Buiten de keuze welk model ik wilde, 

waren er ook nog extra opties waarvoor ik kon kiezen, zoals bijvoorbeeld soort 

bekleding, soort lak, wel of geen sportvelgen, en een navigatiesysteem ja of 

nee. Het ging mij echt duizelen in mijn hoofd met al deze mogelijkheden, ik had 

echt het advies van een eerlijke en goede adviseur nodig. 

 

Ik begrijp nu precies, waar jij als lezer van dit magazine mee zit als je je trap wilt 

laten renoveren. Je wilt vooraf advies hebben, niet enkel over de 

mogelijkheden maar ook over de verschillende prijzen. Nog voordat je naar een 

winkel gaat of iemand thuis laat komen om je trap te laten renoveren. 

 

Dat is ook precies de reden waarom ik dit magazine voor jou heb geschreven, ik 
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wil jou zo goed mogelijk beeld geven van de mogelijkheden en de prijzen. In dit 

magazine geef ik verschillende mogelijkheden weer, met de geschatte prijzen 

van het werk. Vervolgens zal ik jou per mail wat foto’s sturen van door mij of 

door collega’s van mij uit mijn netwerk gerenoveerde trappen, met bij 

behorende prijzen. 

 

Een traprenovatie is echt een klus voor een vakman, natuurlijk zijn er bij 

bouwmarkten en verschillende webshops doe-het-zelf producten te koop. Wil 

je zelf je trap gaan renoveren? Dan heb ik een gratis online workshop gemaakt, 

die je aan de hand van een aantal videootjes kan volgen om je trap zelf aan te 

pakken. Deze workshop wordt ook door aannemers en klusbedrijven veelvuldig 

gevolgd. Kijk voor meer informatie op 

www.renoveerjetrap.nl/onlineworkshop/.   

 

In dit magazine en in de voorbeeld mailtjes ga ik altijd uit van prijzen inclusief 

de montage  

 
Manuel Naaijen 

http://www.renoveerjetrap.nl/onlineworkshop/
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PRIJZEN 

 

Je kunt ervoor kiezen om zelf je materialen in te kopen, en op het internet op 

zoek gaan naar een monteur die de door jezelf ingekochte renovatie pakket 

wilt instaleren. De meeste monteurs leveren het totaalpakket materiaal met 

montage, zodat zij weten dat ze hoogwaardige materialen monteren, 

materialen welke doorgaans niet in een bouwmarkt te koop zijn. 

 

Maar we gaan om een zo goed mogelijk beeld te geven eerst uit van de prijzen 

van een monteur. Ook hier zit enorm verschil in. Dit heeft niet alleen te maken 

met de vraag en het aanbod en kwaliteit verschillen. Helaas hebben veel 

monteurs na de crisis van 2010 hun prijzen beetje bij beetje weten op te 

schroeven, er is immers meer dan voldoende werk. Tegelijkertijd is er een 

enorm tekort aan goed opgeleide en vakbekwame specialisten. 

 

Een prijs range die ik nu tegen kom bij de verschillende vakmensen, ook buiten 

mijn netwerk om, is ongeveer tussen de €35 en €75 per uur. Dit is afhankelijk 

van verschillende factoren zoals ik al eerder aangaf, maar dit wil niet per 

definitie zeggen dat de goedkopere monteur slechter vakwerk levert dan zijn 

duurdere concurrent.  

 

Wat ikzelf heel belangrijk vind bij het vinden van een goede monteur is: of hij 

geschoold is, hoeveel jaar ervaring hij heeft, en welk soort werk hij in deze 

jaren heeft uitgevoerd. Omdat er veel vraag is naar traprenovatie zie je ook 

veel klusbedrijven die enkel een onlinetraining hebben gevolgd (ook al is het 

mijn eigen training). Vaak denken dat ze dan al het vak te beheersen, maar 

niets is natuurlijk minder waar. In ons vak heb je ook vele specialisten die enkel 

traprenovatie uitvoeren, en zo’n specialist zal een hogere prijs hanteren dan 

een gemiddeld klusbedrijf. 
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DE 13 MOGELIJKHEDEN 

 

SCHILDEREN 

Laten we maar gelijk met de goedkoopste oplossing voor je trap beginnen. Dit 

is namelijk het schilderen van de bestaande trap. Het eindresultaat is natuurlijk 

sterk afhankelijk van hoe de trap wordt aangeleverd: is het nieuwe trap? Of is 

het een trap die al 70 jaar oud is? Bij een oudere trap zijn de gebruikssporen 

natuurlijk sterker aanwezig dan bij een nieuwe trap.  

 

Bij een trap met diepe krassen of butsen zal je deze door middel van schuren of 

zandstralen nooit helemaal de oude kunnen krijgen. Dit moet je je natuurlijk 

ook heel goed realiseren. Nu heb ik het idee dat u niet kiest voor het schilderen 

van je trap, maar zo veel mogelijk informatie te geven over het renoveren van 

een trap wil ik dit wel graag benoemen in mijn magazine. Het schilderen van 

een trap loopt uiteen van €250 tot €750. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van 

de werkzaamheden en het verwachtte eindresultaat. 
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ZANDSTALEN 

Je kunt ervoor kiezen om je trap een zo natuurlijk mogelijk uiterlijk te geven 

door hem kaal te laten. Maar als de trap flink beschadigd is zal je met schuren 

niet veel bereiken. In dit soort situaties is het zandstralen van de trap een 

perfecte optie. Er zijn een aantal bedrijven die zich puur bezighouden met het 

zandstralen van meubels en trappen. De prijzen hiervoor variëren van €600 tot 

€1200 per trap, en ook dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de 

werkzaamheden. 

 

TAPIJT 

Ondanks dat dit steeds minder voorkomt in bijvoorbeeld een woonkamer, en 

zelfs minder voorkomt in een slaapkamer zijn er nog steeds mensen die de 

voorkeur geven om hun trap te bekleden met tapijt. Het aankopen van tapijt is 

bijna hetzelfde als het kopen van een nieuwe auto, ook hierin heb je keuze uit 

duizend en één mogelijkheden.   

Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten tapijt, maar ook zijn er vele 

aanbieders waar u een keuze uit zal moeten maken. Door de vele aanbieders 

en soorten variëren de prijzen heel sterk, maar om je toch een indicatie te 

geven moet je bij het bekleden van je trap met tapijt denken tussen de €400 en 

€1.200. Ik kom ook aanbieders tegen die voor €150 een trap met tapijt kunnen 

bekleden, maar in deze gevallen is het goedkoop is duurkoop. Kijk daarom erg 

uit met dit soort aanbieders.  

Denk goed na of het de €150 euro waard is als dit volgend jaar misschien 

opnieuw gedaan moet worden omdat het achteraf toch niet goed bleek te zijn. 

Om deze rede wil ik dit soort aanbiedingen niet erg serieus nemen in mijn 

onderzoek en in dit magazine. 
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VINYL  
Dit wordt al iets ingewikkelder. Er is ontzettend veel vraag naar vinyl als het 

gaat om een traprenovatie. Vinyl kent twee varianten: plak vinyl en vinyl op 

overgetreden. 

 

Plak Vinyl 

 

Plak Vinyl wordt naar mijn mening onterecht verkocht als een renovatie 

product. Het is geen harde bekleding op de trap. Het wordt rechtstreeks op de 

traptrede geplaatst en de voorzijde van de trapneus wordt afgewerkt met een 

hoekprofiel. Wat er vaak niet bij verteld wordt is dat de traptrede spiegelglad 

moet zijn om hem met plak PVC kan gaan bekleden. Oude lijmresten en 

dergelijke moeten volledig verwijderd worden. Dit klinkt natuurlijk logisch, 

want als je pvc op de vloer plaatst moet deze ook eerst goed geëgaliseerd 

worden en mag er niet meer dan 2mm verschil in zitten per m². Tevens werkt 

hout natuurlijk altijd, hierdoor is het praktisch onmogelijk om langdurig te 

genieten van een plak PVC op een bestaande houten trap. Plak PVC wordt 

meestal verkocht vanwege het aantrekkelijke prijskaartje. Dit is namelijk tussen 

de €800 en €1300 voor een complete trap. 

 

PVC overzet trede 

 

Naast Plak PVC heb je ook zogenaamde overzet treden van MDF of HDF met 

een gebogen voorzijde waar PVC overheen is geplaatst door een fabrikant. 

Omdat de vraag enorm is naar PVC zie je ook steeds meer grote, maar ook 

kleinere fabrikanten, zelfstandig producten maken zoals een PVC overzet trede. 

Door de kleinschaligheid worden de productkosten erg opgedreven. Hierdoor 

wordt de uiteindelijke prijs ook hoger, terwijl de kwaliteit soms achterblijft. Een 

trap renoveren met PVC op een overzet trede begint vanaf €1.700 tot ongeveer 

€2.400. Het gevaar is dat er bij verkeerde fabricage veel klachten binnen komen 
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doordat PVC op de trap erg lastig te monteren is. PVC is namelijk gevoelig voor 

warmte en zal hierdoor uitzetten of krimpen. Er wordt niet altijd gebruik 

gemaakt van watervaste lijm, waardoor het na grondig schoonmaken los kan 

laten. Dit probleem zie je vooral in de radius van de neus. 

 

LAMINAAT OVERZET TREDE 

 

Zoals je bij auto’s veel verschillende modellen hebt, heb je dit ook bij 

traprenovaties. Bij die verschillende modellen heb je ook weer verschillende 

varianten, zo heb je een Ford focus met een 1.2 liter motor, maar ook als een 

sportuitvoering met bijvoorbeeld een 2 liter motor. Dit heb je ook in mijn vak. 

De laminaat overzet treden zijn de populairste overzet treden, tevens zijn ze 

het meest geschikt voor je traprenovatie. Maar ook bij deze laminaat overzet 

treden heb je verschillende varianten.  

 

Ook bij laminaatvloeren heb je veel kwaliteitsverschillen, zo kan je een vloer bij 

een discounter of bouwmarkt kopen voor slechts 5 euro per M2. Terwijl je bij 

een gespecialiseerde woonwinkel al snel 25 of 30 euro per M2 betaalt. Het 

verschil zit hem niet alleen in de dikte van de plank, de ene zal 6 a 7 mm dik zijn 

terwijl de andere juist 8 a 9 mm dik zal zijn. Ook zit er een enorm verschil in de 

dikte van de toplaag, evenals de kras bestendigheid. Dit is precies zoals bij 

overzet treden met laminaat. Zelf verdeel ik de verschillende kwaliteiten onder 

een A, B, of een C-kwaliteit, waarbij ik de topper een A mee geven en de minste 

een C-kwaliteit noem. Ik wil hier niet zeggen dat de door mij genoemde C-

kwaliteit slecht is, maar of ik hem zou adviseren aan mijn klanten is weer iets 

anders. 

 

Een overzet trede van laminaat is opgebouwd uit verschillende lagen. De 

betere overzet trede heeft een backin, wat voor versteviging zorgt aan de 

onderzijde van de trede. Bij de duurdere versies zijn deze backins net zo dik en 
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van dezelfde kwaliteit als de toplaag. De tussen laag is van MDF of een HDF-

drager, dit is een vezelbord. Het grote verschil zit hem in het aantal vezels per 

CM2. Hoe meer vezels erin zitten hoe harder de drager is. De toplaag heeft ook 

verschillende lagen, te beginnen met een fotoprint laag. Hierna komt een 

melanine laag, dan en een antislip laag zodat het uitglijden tot het uiterste 

minimum wordt beperkt. Helaas geldt wel hoe duurder de trede, hoe hoger de 

kwaliteit van de antislip toplaag. Deze kwaliteit wordt aangegeven met een de 

hoogte van het R-getal, een goedkopere zal een R2 hebben tot een R10 bij de 

duurdere overzet treden. 

 

DPL Laminaat 

 

Een overzet trede met een DPL toplaag noem ik een C kwaliteit overzet trede. 

Dit zijn treden die je veel ziet bij de discounter of bouwmarkten. Veel wordt 

aangeboden als doe-het-zelf product, maar natuurlijk zijn er ook klussers die 

deze trede aanbieden als zijnde een topkwaliteit. Dit is iets wat je sommige 

klussers niet kwalijk kan nemen omdat hun kennis over traprenovatie niet veel 

verder gaat dan dit. Klussers kennen mij of mijn site niet, en hebben al 

helemaal geen opleiding of training gevolgd. DPL-laminaat overzet trede wordt 

met montage veelal aangeboden van 900 euro tot 1.300 euro inclusief 

montage, in de bouwmarkten zijn deze treden te koop als een doe-het-zelf 

product vanaf 600 euro. 

 

CPL Laminaat 
 

CPL-laminaat is in opbouw hetzelfde als DPL-laminaat, maar zal i.p.v. 7 mm 

ongeveer 9 tot 10 mm dik zijn. Ook heeft het vaak een backing wellens wat 

dunner is dan de toplaag, maar hij zit er wel. De toplaag is anders opgebouwd 

dan een DPL-toplaag. Waar DPL een dikte heeft van 0,2 mm heeft CPL een 

toplaag van 0,6 MM. Overzettreden met een CPL-toplaag vind ik een B-
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kwaliteit, hij is totaal niet slecht, maar het is in mijn ogen nog niet de top om je 

trap mee te doen. Deze overzet treden kom je veel tegen in de woonwinkels.  

Het is sterk afhankelijk van welk bedrijf je een offerte ontvangt voor het 

renoveren van je trap met een CPL overzet treden, maar ik kom prijzen tegen 

tussen de €1.500 en €3.000 euro. En dat zijn dan enkel de traptreden en 

stootborden. Wel is het voordeel dat het assortiment wat uitgebreider is, qua 

kleuren maar ook qua materialen.  

Zo is er vaak bijpassend laminaat verkrijgbaat voor bijvoorbeeld in de hal of op 
de overloop. Ook kunnen de zijkanten van de trap vaak worden meegenomen, 
echter wordt de prijs wel hoger als u hiervoor zou kiezen 
 
HPL Laminaat 
 
HPL Laminaat is in mijn ogen echt een dikke A kwaliteit overzet trede. Er zijn 
voor zover ik weet drie fabrikanten die dit produceren. In dit magazine wil ik 
geen namen van fabrikanten gaan noemen, dit om sluip reclame te voorkomen. 
Een fabrikant produceert het voor zichzelf, bij de andere twee Duitse 
fabrikanten kopen veel Nederlandse gespecialiseerde traprenovatie bedrijven 
bij in. Qua inkoop is dit iets duurder dan een zogenaamde CPL overzet trede, 
maar een goede vakman gaat voor kwaliteit en zal altijd kiezen voor kwaliteit 
boven de winst van zijn bedrijf. Kwaliteit wint het namelijk op langere termijn 
altijd. Qua prijs komt deze sterk overeen met CPL, namelijk tussen de €1.700 en 
€3.200 euro. Dit is dan nog exclusief het monteren van eventuele LED 
verlichting en wangen, dit kan de prijs best opschroeven. Daarom stuur ik ook 
nog wat mailtjes met voorbeelden van trappen welke ik in het verleden heb 
gemonteerd met bij behorende prijzen zodat je een nog betere indruk krijgt 
van de totale kosten van een gerenoveerde trap. 
 
Dit is dan ook de reden waarom een vakman altijd bij je thuis moet komen 
kijken, om te kijken wat je wensen zijn. En naast het tellen van het aantal 
treden meet deze vakman ook de diepte en breedte van de treden. Ook kan hij 
heel goed het verschil tussen DPL, CPL, en HPL uitleggen. 
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TRAPRENOVATIE MET HOUT 

 
Ook in hout heb je veel verschillen in productie, voor het renoveren van 
trappen wordt 99% gebruik gemaakt van eikenhout, en in dit magazine zal ik 
dan ook van hout uitgaan, deze is dan weer onder te verdelen in twee soorten 
 
Massief hout 
 
Massief hout klikt als zeer goed, maar het probleem van massief hout is dat het 
krom trekt. Hierdoor wordt door de vakman vaak een duo plank aangeraden. 
Massief hout heb je van 10 tot 18 mm dik. Bij de dikkere uitvoering moet je 
oppassen dat je niet voorbij de trapboom uit komt. Ook hier zal de juiste 
vakman jou vooraf over gaan informeren. Qua prijzen moet je denken die gelijk 
zijn aan die van CPL Laminaat overzet treden tussen de €1.500 en €3.000 euro. 
Dit is sterk afhankelijk van de sortering van het hout en natuurlijk de aanbieder 
van het product. Er zijn vele parketfabrikanten die naast vloeren ook overzet 
treden maken, welke veelal verkocht worden de het parket speciaalzaken. 
 
Duo Plank 
 
Dit is hetzelfde als een massief houten overzet trede, maar dan is de toplaag 
veelal 4mm dik. Deze is geplakt op een multiplex drager, welke de natuurlijke 
werking van het hout volledig zal tegen gaan. Wat we veel tegen komen, is dat 
hiervoor vloerdelen worden gebruikt. Waar dan een massieve neus van 1 cm 
dik tegenaan wordt gemonteerd. Bij hout geef ikzelf ook de voorkeur aan een 
duoplak, dit vooral vanwege het krom trekken van een massieve trede. Qua 
prijzen liggen ze enorm gelijk. 
 
 

LEER 

 
Leer is tijdens het schrijven van dit Magazine enorm upcoming. In het begin 
was er slechts één bedrijf dat leer als traprenovatieproduct aanbood. Maar 
doordat er veel aandacht aan is gegeven op televisie zijn er ondertussen vele 
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andere bedrijven die dit ook aanbieden. Ik ben zelfs bedrijven tegen gekomen, 
die trappen stofferen met Leer, dus het leer direct op de trap monteren zonder 
een HDF drager te gebruiken.  
 
Leer is een natuurproduct, het leeft. Hierdoor is het ook gevoelig voor krassen, 
je zal het niet verslijten, maar als je onder je schoenen scherpe voorwerpen 
heb zoals een steentje zal je direct een kras in je treden zien. Al is het ander 
leer als onze kleding, het blijft gevoelig voor gebruikssporen. 
 
Veelal wordt er voor traprenovatie buffel leer van een paar millimeter dik 
gebruikt. Er zijn voor zover ik weet nog geen fabrikanten die een compleet 
product leveren, Er zijn wel verschillende leer leveranciers, die leer leveren 
waarbij het traprenovatie bedrijf zelf het product in elkaar zet. Er zijn twee 
varianten. Een overzet trede compleet uit leer, waarbij de voorkant (neus) ook 
bekleed is met leer. Ook zijn er treden waarbij de voorkant is afgewerkt met 
blauwstaal, dit is onbehandeld staal. Qua prijs is leer een van de duurdere 
oplossingen om je trap mee te renoveren. Dit komt doordat er nog geen 
groothandel is die dit product groots in de markt zet, hierdoor is het een 
schaarste product.  Als traprenovatiebedrijf ben je nog behoorlijk exclusief als 
je leer als traprenovatie aanbiedt aan je klanten. De prijzen voor het renoveren 
van je trap met leer liggen tussen de €3.500 en €7.500 euro, dit bedrag is sterk 
afhankelijk van de kwaliteit van het leer en de aanbieder van de renovatie. Wat 
overigens ook heel belangrijk is dat leer een natuur product is, het kan dus 
voorkomen dat je een ander resultaat krijgt dan dat je gezien heb tijdens de 
aankoop van je traprenovatie. 

 

BLAUWSTAAL 

 
Blauwstaal is op dit moment mega populair, dit komt o.a. door de vele televisie 
programma’s die dit tonen in hun woonprogramma’s. Deze programma’s 
worden geposeerd door een groot traprenovatiebedrijf, dat lange tijd het 
monopolie bezat op blauwstaal, o.a. heeft dit de prijs van blauwstaal enorm 
opgedreven. Blauwstaal is een onbehandeld staal welke door verhitting zijn 
kleuren krijgt. Een trap laten renoveren met overzettreden in Blauwstaal zal 
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minimaal €12.000 euro kosten. Maar ik ben de eerste andere aanbieders van 
blauwstaal al tegen gekomen, waardoor de prijs naar mijn verwachting in de 
nabije toekomst enorm zal gaan dalen. Naast dat het exclusief is, vraagt de 
montage van blauwstaal ook extra aandacht, omdat dit totaal anders verwerkt 
wordt dan alle andere treden zoals hierboven beschreven staat. 
 
Een alternatief 
 
Wat we nu wel meer tegenkomen zijn HPL en CPL overzet treden met het decor 
van blauwstaal. Hierdoor heb je de gemakken van een goede toplaag, 
waardoor de kleur echt blijft, en welke zeer eenvoudig is in onderhoud. Maar 
vele malen aantrekkelijker is in prijs 
 

REAL STONE 

 
Wat we ook steeds meer zien, is echt steen. Ook dit is weer onder te verdelen 
in verschillende varianten, zo heb je steen en beton. En vooral beton cire is erg 
populair 
 
Beton cire 
 
Voor beton cire heb je ook gespecialiseerde bedrijven die dit aanbrengen op je 
trap. Het grote gevaar is het scheuren van de naden op de trap als je deze 
bekleed met beton cire. Een goede vakman kan je hier alles over vertellen en 
heeft de juiste kennis in huis om deze scheuren te voorkomen. Qua investering 
moet je ongeveer denken aan €800 a €1.300 euro per trap. 
 
Steen 
 
Naast beton kan je je trap ook renoveren met steen of tegels. Dit is natuurlijk 
een lastig product om te verwerken, zeker als je een houten trap hebt die je wil 
voorzien van echt steen. Dit is in Nederland dan ook niet een product dat veel 
voorkomt. Er is een Italiaans product, welke zogenaamde overzet treden van 
marmer produceert, dit product is 1 cm dik en voorzien van een gewapend net 
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aan de onderzijde wat ervoor zorgt dat de trede niet breekt, mits hij op de 
juiste manier wordt geplaatst. Deze oplossing kost ongeveer €5.000 euro per 
trap 
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EXTRA WERK 

 
Bij deze vergelijking van de verschillende producten ben ik voorlopig uit gegaan 
van een renovatie van de treden en stootborden, maar er is natuurlijk nog veel 
meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het bekleden van de trapboom, wat in 
ons vak wangen worden genoemd. Niet elk product leent zich om wangen te 
bekleden, de investering voor het bekleden van de wangen is dan ook sterk 
afhankelijk van welk product je gebruikt om je trap mee te renoveren. Je kan er 
ook voor kiezen om je wang met een ander product te renoveren dan waar je 
treden mee worden gerenoveerd. De prijzen voor het renoveren van de 
trapboom liggen ongeveer tussen de €800 en €1.900 euro  
 
 

VLOEREN 

 
Veel aanbieders van traprenovaties bieden ook vloeren aan, ook dit is weer 
sterk afhankelijk van welk product je gebruikt maakt. Wil je je vloer met 
laminaat gaan leggen of met HPL? Daar zit echt een groot verschil in. Ook heb 
je plak PVC waardoor je je vloer eerst moet egaliseren. Of je kiest voor de klik 
variant. Maar dat de prijzen van de vloeren bij een traprenovatie bedrijf anders 
ligt dan een gemiddelde vloer van een vloerbedrijf is logisch, omdat een 
traprenovatie bedrijf werkt met een product wat het meeste aansluit bij de 
trap. Hierdoor ligt de inkoopprijs ook vele malen hoger. Ik kom prijzen tegen 
van €50 tot €200 euro per M2, ook dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal 
M2 wat gelegd moet worden.  
 

TRAPLEUNINGEN 

 
Veel traprenovatie bedrijven hebben ook een groot assortiment trapleuningen 
verschillend van hout, RVS, of blauwstaal. De prijzen zijn natuurlijk ook hier 
afhankelijk van het materiaal, en hoeveel beugels je nodig hebt per leuning. 
Veel bedrijven beginnen dan ook met een zogenaamd starttarief per leuning 
van bijvoorbeeld 250 euro. Voor prijzen moet je ongeveer denken aan vanaf 
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€50 tot €300 euro per meter. Wil je LED verlichting in je trapleuning? Dan kom 
je prijzen tegen rond de €500 euro per meter. 
 

LEDVERLICHTING 

 
Ik weet nog goed dat ik van een klant uit Dordrecht de vraag kreeg of ik eens 
wilde kijken of ik in zijn trap ook ledverlichting kon toepassen. Ik mocht toen 
het hele huis aanpakken, dit waren drie trappen plus ongeveer 100 M2 
laminaat leggen. In die tijd was het toepassen van ledverlichting nog niet zo 
veel voorkomend als nu, en dan heb ik heb het over 2003. De grootste 
uitdaging was de dikte van het armatuur, want ledverlichting was al overal te 
koop. Maar meestal was het armatuur van deze lampen zo’n 4 cm dik. Echter 
was er toen 1 merk dat slechts 1 cm dik was. Deze kon ik perfect gebruiken in 
mijn overzet treden van HPL welke 11 mm dik waren.  
 
Natuurlijk heb ik van deze opdracht toen foto’s gemaakt, en tijdens een 
opendag van de Duitse fabrikant werden mijn foto’s getoond aan andere 
klanten. Dit lokte veel vraag uit vanuit hun klanten. Deze fabrikant is dit op 
gaan nemen in haar assortiment, waarna andere fabrikanten snel zijn gaan 
volgen. Ik was dan ook de eerste monteur in Nederland die ledverlichting 
toepaste bij een traprenovatie. Het heeft mij verder dan een heel leuk verhaal 
niets opgeleverd. 
 
De mogelijkheden toen waren uitsluitend grote ronde ledverlichtingen. Nu is er 
gelukkig veel meer mogelijk, zo heb je led strips welke je onder de trapneus 
plaats waardoor de trede en stootborden mooi verlicht worden. Dit is de meest 
voorkomende ledverlichting in een gerenoveerde trap. Maar je kan ook kiezen 
voor ronde of vierkanten led-armaturen welke je kan plaatsen aan de 
bovenzijde van de trede, in de stootborden, of in de wangen. De prijzen van de 
ledverlichting liggen ook enorm uiteen, ook hier geldt weer dat de prijs 
afhankelijk is van de kwaliteit dat je geleverd krijgt, en hoeveel branduren de 
lamp heeft, in de regel is het zo dat de duurdere LED een langere levensduur 
heeft. Zelf adviseer ik altijd te kiezen voor minimaal 100 duizend branduren. Zo 
ben je zeker voor de komende 10 jaar voorzien van verlichting in je trap die 
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werkt. Voor ledverlichting moet je ongeveer rekenen voor een prijs per stuk 
vanaf 25 euro tot 150 euro per stuk, dit is dan inclusief het inbouwen en 
wegwerken van de bedrading onder de treden. 
 

 
  



 

 

20 
 

NAWOORD 

 
Ik hoop jouw met mijn magazine een goed beeld heb kunnen geven van de 
verschillende mogelijkheden die er zijn, met de bijbehorende prijzen. Ik begrijp 
heel goed dat het bij jou nu aan het tollen is in je hoofd, net als ik had toen ik 
ging kijken voor een nieuwe auto. Want al is de vraag nog zo eenvoudig, het is 
mij gelukt om een compleet magazine over deze ene vraag te schrijven. En als 
je nu eerlijk bent, is het nog steeds lastig om een beeld te krijgen wat je eigen 
trap kost, als je deze wilt laten renoveren. 
 
 
Ik heb dan ook twee opties voor jou, je kan via www.renoveerjetrap.nl een 
offerte aanvraag doen om te kijken wat de renovatie exact kost van je eigen 
trap. Dit is voor jou natuurlijk geheel gratis en verplicht jou tot helemaal niets. 
De adviseur die bij jou komt, is een relatie van mij waar ik al een tijd mee 
samenwerk, en waarvan ik het werk ook echt gezien heb, zodat ik weet dat ik 
een vakman naar jou zal sturen. Ook kan deze vakman jou precies uitleggen 
wat het verschil is tussen al deze soorten die in dit magazine beschreven staat. 
Nadat je een keuze hebt gemaakt waarmee je je trap wilt laten renoveren zal 
deze adviseur een scherpe aanbieding voor jou maken, waarna je kan besluiten 
om je trap door deze vakman te laten doen, of voor een andere keuze zou 
willen gaan. 
 

 
  

http://www.renoveerjetrap.nl/
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OVER DE AUTEUR 

 
Dit magazine is geschreven door Manuel Naaijen, Manuel is in eerste plaats de 
ervaringsdeskundigen als het gaat om het renoveren van trappen. Manuel 
heeft zelf ruim 10 jaar een eigen traprenovatie bedrijf gehad, waarbij hij vele 
duizenden trappen zelfstandig heeft gerenoveerd. In 2013 heeft Manuel een 
online workshop gemaakt over traprenovatie, waarbij hij een cameraman heeft 
ingehuurd die elke stap heeft vastgelegd. Manuel legt dan ook in 11 
eenvoudige stappen uit hoe je het beste resultaat krijgt als je zelf je trap gaat 
renoveren. In 2014 is Manuel gaan werken voor een Duits traprenovatie 
fabrikant, waardoor Manuel een indrukwekend netwerk heeft op gebouwd 
binnen de branche. In 2016 is Manuel columns gaan schrijven voor 
verschillende vakbladen. In 2017 is Manuel begonnen met het geven van 
workshops aan de vakman, dit waren verschillende workshops van 1, 2 tot 5-
daagse trainingen. In 2019 heeft Manuel besloten al zijn kennis en kunnen op 1 
website te gaan plaatsen, dit is www.renoveerjetrap.nl dit is Nederlands 
nummer 1 platform als het gaat om traprenovatie. Manuel hoopt hiermee jou 
te informeren over de vele mogelijkheden, maar hij wil jou ook behoeden voor 
de vele cowboys die het succes van traprenovatie aantrekt. Daarom kan je ook 
als lezer van dit magazine gebruik maken van het netwerk wat Manuel heeft 
opgebouwd in de branche. 

http://www.renoveerjetrap.nl/

