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Elke woning 
verdient een lift

EEN HANDBOEK VOOR BEWONERS
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Uw woning verdient een lift 
– laten we dit verwezenlijken

Een lift installeren is veel eenvoudiger en 
gaat veel sneller dan u denkt, ongeacht het 
type gebouw waarin u woont. Hiervan een 
realiteit maken is waar we in beeld komen. Dit 
handboek begeleidt u door het installatieproces 
en licht u in over de voordelen die KONE als 
partner te bieden heeft en hoe ze u van dienst 
kan zijn.

Wij ondersteunen u bij iedere stap. Naast de planning en de 
installatie kunnen we via professioneel onderhoud de goede 
werking van uw lift gedurende zijn hele levensduur garan-
deren. Met ons probleemloos installatieproces wordt alles 
op tijd en binnen budget afgerond, zonder verrassingen of 
onverwachte kosten. We hebben al duizenden retrofitliften 
in allerlei gebouwen over de hele wereld geïnstalleerd. Nu is 
uw lift aan de beurt.

Een lift installeren – een checklist voor uw project
Onderstaand proces is als algemene richtlijn bedoeld die u stapsgewijs door de verschillende installatiefases van een lift begeleidt.

Het installatieproces van een lift is niet ingewikkeld en wij staan u bij elke fase ter beschikking.

Om u een beter beeld te geven van wat hierbij komt kijken, hebben wij hieronder de belangrijkste stappen uiteengezet.
                           

De appartementswaarde steeg tot 
50% in het grootstedelijk gebied, 6e 
verdieping

Wij kunnen een lift installeren in 
meer dan 95% van de gebouwen 
waar nog geen lift is.

Jaarlijks worden er 3 000 liften   
in bestaande gebouwen geïn-
stalleerd. 
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EEN NIEUWE LIFT 
WORDT VOORGESTELD

Wij kunnen u bij dit proces helpen door 
vragen te beantwoorden en zelfs een 
vergadering van bewoners bij te wonen om 
nader uitleg te geven. Wij kunnen eveneens 
een gratis en een vrijblijvende beoordeling 
uitvoeren van uw gebouw.
    

De raad komt bijeen om het project 
te bespreken en overhandigt het aan de 
bewonersvereniging tijdens de algemene 
vergadering, waar ze alle initiële kosten en 
het budget goedkeuren. 

PLANNING VAN HET PROJECT 
GAAT VAN START

Wij kunnen u helpen bij de opstelling 
van een budget dat de kosten van de lift, de 
bouwwerkzaamheden en de planning van 
het project dekken zodat alles duidelijk is. 
 

Wij kunnen uw gebouw bezoeken en u 
informeren over de verschillende kosten, 
financieringsopties alsook de beschikbare 
subsidies of belastingsverminderingen 
teneinde  een deel van de kosten te dekken. 
Wij kunnen eveneens advies geven over hoe 
u de kosten van het project kunt delen. 

We bezorgen u de plannen met de 
afmetingen voor de montage van de lift, 
evenals een beschrijving van de benodigde 
bouwwerkzaamheden. 
 

DE BESLISSING 
WERD GENOMEN

De algemene vergadering herziet 
de planning en het budget, en beslist 
hoe de kosten verdeeld worden over de 
appartementen.

VOORBEREIDING VAN HET PROJECT 
GAAT VAN START

De aannemers en de vorm en middel-
en van uitvoering worden uitgekozen. 
Er worden ofwel aparte contracten met 
verschillende leveranciers afgesloten ofwel 
één contract met één enkele leverancier. Wij 
ondersteunen u bij het verkrijgen van goed-
keuring voor het project door de betrokken 
autoriteiten en bij het aanvragen van alle 
beschikbare financiële subsidies. 
 

Wij kunnen een grondige analyse uitvoer-
en van uw gebouw om de beste locatie voor 
uw lift te kiezen. Wij kunnen eveneens de 
bouwkundige tekeningen voor de schacht 
opstellen en ervoor zorgen dat alle bouwver-
gunnigen die u nodig heeft, voorhanden 
zijn.    
 

CBOUWWERKZAAMHEDEN WORDEN 
UITGEVOERD EN DE LIFT WORDT GEÏN-
STALLEERD

Voordat de werken aanvangen, zorgen we 
ervoor dat de site bouwklaar is vooraleer de 
schacht, de lift en, indien van toepassing, de 
nieuwe trap te installeren.

Wij beschermen de vloeren, wanden en 
gangen tegen schade en zorgen voor veilige 
toegangsroutes voor de bewoners. Een KONE 
InfoMod prikbord houdt iedereen op de 
hoogte van de planning en de vooruitgang 
van de werken. Nadat het werk is voltooid, 
ruimen we de bouwplaats op.
   

EEN ONDERHOUDSCONTRACT VOOR DE 
GOEDE WERKING VAN DE NIEUWE LIFT

Als oorspronkelijke apparatuurfabrikant 
zijn wij de vanzelfsprekende keuze om 
uw KONE lift te onderhouden en u te 
helpen bij de keuze van het gepaste 
onderhoudscontract.  
 

Met ons preventief onderhoud garander-
en we de betrouwbare werking van uw lift 
gedurende zijn hele levensduur.
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“Ik ben meer dan tevreden met de lift. 16 jaar lang 
heb ik de trappen tot de 3de verdieping moeten 
nemen, totdat er een lift werd geïnstalleerd. Mijn 
dank gaat uit naar de monteurs; zij bleven altijd 
vriendelijk en hielden me op de hoogte van de 
voortgang van de werken.” 

Päivi Uusmäki, bewoner van de residentie 
Myllytorppa in Tammela, Finland

WAAROM EEN LIFT INSTALLEREN? 

 ■ Een lift zorgt voor een veilige, comfortabele rit van             
en naar de woonverdiepingen voor alle bewoners

 ■ Een lift biedt een toegevoegde waarde aan uw woning
 ■ Een lift maakt een gebouw aantrekkelijker voor potentiële 

nieuwe bewoners 

€

+ 50%  95% 
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Veel landen bieden financiële voordelen aan in de 
vorm van subsidies of belastingvermindering om 
kosten van de liftplanning en –installatie te dekken. 
Subsidies verschillen van land tot land, maar kunnen 
betrekking hebben op 70% van de totale kosten van 
het project. Liftinstallaties worden doorgaans door 
de bewonersvereniging gefinancierd via een lening 
van de bank die over een periode van vijf tot tien jaar 
wordt terugbetaald en waarbij terugbetalingen door 
de maandelijkse servicekosten worden gedekt.

Kosten kunnen afhankelijk van de locale wetgeving op 
verschillende manieren worden gedeeld: ze kunnen evenredig 
worden verdeeld of de bewoners van de bovenste verdiepingen 
kunnen meer betalen aangezien ze waarschijnlijk de lift vaker 
zullen gebruiken. Aan de andere kant zullen de bewoners op de 
onderste verdiepingen minder hinder ondervinden, met minder 
mensen die de trap op en neer gaan.

Een lift brengt comfort en gemak met zich mee, wat een 
aanzienlijke meerwaarde vormt voor de appartementen in uw 
gebouw. Rechts zijn enkele voorbeelden van typische kosten voor 
het installeren van een lift en hoe deze gedeeld kunnen worden.

Financiering en 
kostenverdeling 

VOORBEELDEN VAN 
KOSTENVERDELING

Hogere verdiepingen 
betalen meer

De projectkosten worden 
evenredig over de                

verdiepingen verdeeld

40% 

2de

3de

4de

1ste

25% 

25% 

25% 

25% 

30% 

20% 

10% 
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De ideale locatie 
voor uw lift

Gebouwen zijn er in alle soorten en maten. Niettemin kunnen we een 
lift in bijna elk gebouw installeren. Het installatieproces is geen in-
gewikkeld proces; we kunnen de bouwplaats bezoeken om de ver-
schillende installatie-opties te bespreken en een gratis, vrijblijvende 
analyse van uw gebouw uitvoeren.

De grootte en de vorm van het trappenhuis van uw gebouw, alsook de verdiepingen 
die de lift zal bedienen, zullen bepalend zijn voor de meest geschikte locatie. Neem 
een kijkje naar de volgende plaatsingsmogelijkheden.

Lift buiten het gebouw in 
een uitwendige schacht 
geïnstalleerd.

Lift naast het trappenhuis 
geïnstalleerd.

Lift in het trappenhuis 
geïnstalleerd, de trappen naar 
buiten gebracht.

Lift in het trappenhuis 
geïnstalleerd.
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Our retrofit elevator 
solutions

We offer two different solutions for buildings without an 
elevator, both of which give you the maximum possible space 
inside the elevator car, excellent energy-efficiency, and an 
interior design that blends in perfectly with your building. 

KONE ProSpace™ 

De KONE ProSpace lift is speciaal ontworpen voor retrofit-projecten 
en kan in gebouwen geïnstalleerd worden waar de ruimte voor de 
liftschacht zeer beperkt is. Met minimale structuurwijzigingen aan 
het gebouw is de KONE ProSpace een uiterste kostenefficiënte en 
flexibele oplossing. De KONE ProSpace lift is speciaal ontworpen 
voor retrofit-projecten en kan in gebouwen geïnstalleerd worden 
waar de ruimte voor de liftschacht zeer beperkt is. Met minimale 
structuurwijzigingen aan het gebouw is de KONE ProSpace een 
uiterste kostenefficiënte en flexibele oplossing.

1  RUIMTE-EFFICIËNT EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN
 De KONE ProSpace lift is zeer compact en vereist weinig ruimte zowel in de 
uitloop als in de put. En aangezien deze lift een zelfdragende schacht heeft, 
hoeven er bij de installatie geen grote veranderingen aan de gebouwstruc-
tuur worden uitgevoerd.

2  VEILIG EN COMFORTABEL
De liftkooi is uitgerust met automatische deuren die de toegankelijkheid 
verbeteren. De kooien met dubbele toegang vergemakkelijken verder het 
in- en uitstappen op het bordes en de half-bordessen. En aan de hand van 
een telefoonlijn tussen de lift en het Customer Care Center™ wordt een 
bi-directionele communicatie 24u/24 mogelijk gemaakt. 

3  ECO-EFFICIËNT
De KONE ProSpace is zeer zuinig, met een laag energieverbruik en minimaal 
onderhoud. De lift is ook volledig olievrij, zodat u nooit meer last zal hebben 
van olielelekkages of tijd verliest bij het vervangen van de olie.

4  SNEL TE INSTALLEREN
 De lift kan in slechts twee weken tijd geïnstalleerd worden. Bewoners kun-
nen in het gebouw blijven wonen terwijl de werken aan de gang zijn met 
minimale verstoring van hun dagelijks leven.

1  ECO-EFFICIËNT
De KONE MonoSpace 500 lift wordt aangedreven door onze energie-effi-
ciënte KONE EcoDisc® -motor en wordt verder gekenmerkt door een cen-
traal hijssysteem, innovatieve stand-by oplossingen en een duurzame 
LED-verlichting om het energieverbruik nog verder te beperken.

2  COMFORTABEL EN GERUISLOOS
De hijsmotor, de machine-onderdelen, de remmen en de kooistructuur 
zijn één voor één ontworpen om passagiers van een soepele, comfort-
abele rit te voorzien met minimale hinder voor de bewoners van het 
gebouw.  Alle liften die we installeren worden getest op comfort voordat 
we ze aan onze klanten opleveren.

3  AANTREKKELIJK
Met een ruime selectie van kooi-interieurs was het nog nooit zo 
gemakkelijk om uw liftinterieur naadloos aan uw gebouw te integreren. 
U kan eveneens materialen en accessoires combineren om een uniek 
uiterlijk te creëren en de lift nog meer uitstraling geven met een reeks 
signalisatie-opties en accessoires.

KONE MonoSpace® 500
De KONE MonoSpace 500 lift wordt doorgaans geïnstalleerd 
wanneer er in het gebouw niet genoeg ruimte is voor de lift. 
In dit geval wordt er buiten het gebouw aan de buitenwand 
een schacht gebouwd. De KONE MonoSpace is een ruimte- en 
energie-efficiënte oplossing met een succesvol track record van 
20 jaar en bijna een half miljoen installaties over de hele wereld. 

Uitloophoogte 
2500 mm

Puthoogte 100 mm

20 jaar

Bijna een half miljoen 
installaties wereldwijd 
in 20 jaar

50
0 

00
0

Energieverbruik van een KONE lift

Meer dan een miljoen designcom-
binaties mogelijk

1994

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1996 2008 2015

~ 90 %

Deze berekening is gebaseerd op een liftsnelheid 
van 1 m/s, met een belasting van 630 kg, 150.000 
startbewegingen/jaar, een hijshoogte van 9 m en 4 
verdiepingen.

kWh/jaar

energiebesparing 
over de jaren heen
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Probleemloos, 
op tijd en binnen budget

Projectduur en verschillende liftinstallatie-opties

Onze installatieprocessen zijn zodanig ontworpen dat ze zo 
weinig mogelijk het gebouw en zijn bewoners verstoren. Het 
duurt meestal 8 tot 12 weken om het project te voltooien en 
de bewoners kunnen in hun appartementen blijven wonen 
wanneer de werken aan de gang zijn.
Tijdens het site-onderzoek houden we rekening met de 
kenmerken van het gebouw, de toegang tot het gebouw 
tijdens het project, evenals de veiligheid van bewoners, 
bezoekers en werknemers.
  
Voordat de lift wordt overgedragen, voeren we rijcomfort 
testen evenals definitieve veiligheids- en kwaliteitscontroles 
uit.

10 weken 12 weken 14 weken 16 weken

Het duurt 6-16 weken om het project af te ronden, 
waarvan de installatie 2-3 weken in beslag neemt.

Geen toegang tot de appartementen: 1-2 dagen.
In de meeste gevallen heeft u doorheen de installatie toegang tot de appartementen.

Lift buiten het gebouw in een uitwendige 
schacht geïnstalleerd. 
Typische projectduur: 10 weken

Voorbereidende werken zijn afgerond – 
bijvoorbeeld; het verwijderen van balkons en 
het voorbereiden van de externe muur voor 
de bouw van de schacht

Liftschacht wordt tegen de buitenmuur 
gebouwd

Lift in de nieuwe schacht geïnstalleerd

Eindwerken aan de overloop

Lift in het trappenhuis geïnstalleerd.
Typische duur: 12 weken

Ruimte vrij gemaakt in de trappen voor de liftdoorsnede 
en de fundamenten voor de lift worden gelegd

Schacht en lift geïnstalleerd

Eindwerken aan de overloop

Lift in het trappenhuis geïnstalleerd en de 
trappen naar buiten gebracht. Typische 
duur: 16 weken

Nieuw trappenhuis buiten het gebouw 
gebouwd

Liftschacht in het trappenhuis gebouwd

Lift in de nieuwe schacht geïnstalleerd

Eindwerken aan de overloop

Het duurt 6-16 weken om het project 
af te ronden, waarvan de installatie 2-3 
weken in beslag neemt.

Trappen worden in één werkdag 
verwijderd en vervangen 

Schacht en lift geïnstalleerd

Eindwerken aan de overloop
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De Podbielskistraße 14 is een woning die in 1911 in 
het centrum van Hannover werd gebouwd. 
In 2014 werd besloten een lift te installeren om het 
leven van de bewoners aangenamer te maken, van 
wie velen ouder zijn dan 60 en al decennialang in 
het pand wonen.

Aangezien het historisch gebouw over een mon-
umentale gevel beschikte, was de installatie van 
een externe liftschacht geen optie. Er werd ge-
zocht naar een liftoplossing die zo weinig mogelijk 
structuurwerk vereiste met een compact design 
dat in het trappenhuis van het gebouw zou pas-
sen.

De bewoners van het Myllytorppa woongebouw in 
Tammela in het zuiden van Finland waren verenigd 
in hun verlangen om een lift te installeren. De KONE 
ProSpace lift maakt de toegang voor iedereen 
gemakkelijk, vooral voor diegenen die op de 
bovenste verdieping wonen. Het heeft niet alleen een 
meerwaarde aan de woning toegevoegd, het heeft 
ook het hele uiterlijk van het gebouw opgefrist.

 ■ Residentieel appartementsgebouw                                         
met 4 verdiepingen, gebouwd in 1978. 

 ■  Liftinstallatie deels gefinancierd                                                  
door subsidies. 

 ■ De compacte, doorlopende KONE ProSpace                                     
lift past naadloos in het trappenhuis. 

 ■  Soepele projectrealisatie van begin tot eind                             
met een zeer positieve feedback van de bewoners.

BEGIN 2013
Het projectidee wordt voorgesteld en 
een voorlopige bouwaanvraag voor 
lift wordt ingediend.

NAJAAR 2013
KONE moderniseringsspecialist 
bezoekt de bouwplaats en maakt een 
inschatting van de omvang van de 
werken.

BEGIN 2014
KONE vertegenwoordiger stelt 
de KONE ProSpace voor aan het 
Planbureau en de architect.

AUGUSTUS 2014
Stadsbestuur keurt het project goed.

ZOMER 2014
Voorbereidende werken gaan van 
start, lift wordt besteld en een 
installatie datum wordt met KONE 
afgesproken. 

NOVEMBER-DECEMBER 2014
Installatieproces van 3 weken gaat van 
start.

JANUARI 2015
Finale kwaliteitstests worden 
uitgevoerd, waarna 
de lift voor gebruik wordt opgeleverd.

HANNOVER, DUITSLAND
De levenskwaliteit van de 
bewoners van een historisch 
pand in Hannover verbeteren

TAMMELA, FINLAND
Gegarandeerde tevredenheid   
voor de bewoners van   
Myllytorppa in Tammela

De perfecte oplossing 

Met het zeer efficiënt gebruik van de ruimte, de ondiepe 
schachtput en lage hoofdruimte is de machinekamerloze 
KONE ProSpace™ lift de ideale oplossing. Na goedkeuring van

 de bewonersvereniging in februari 2014 en van de stedelijke 
autoriteiten in augustus van hetzelfde jaar werd het project 
gelanceerd.

Na uitvoering van de voorbereidende structurele en 
elektrische werkzaamheden, ging de installatie in november 
2014 van start en nam slechts drie weken in beslag. Met een 
professionele KONE projectplanning en coördinatie verliep 
het installatieproces zeer vlot. En dankzij het compacte 
ontwerp, was het transporteren van de KONE ProSpace 
componenten naar het gebouw een eenvoudige taak.

Verbeterd dagelijks comfort 
en een meerwaarde voor uw gebouw 

De witte en glazen constructie van de liftschacht past 
naadloos bij het omliggende gebouw en houdt het 
trappenhuis helder en luchtig. Bewoners, met name die 
met beperkte mobiliteit, zijn tevreden met de nieuwe lift. 
Ze kunnen nu ten volle van het leven genieten en voor 
een langere termijn in hun appartementen blijven wonen. 
Eenvoudige alledaagse taken, zoals het dragen van zware 
boodschappen, zijn niet langer zware klusjes. Bovendien 
biedt de lift ook een toegevoegde waarde aan het gebouw.
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Veelgestelde vragen bij de 
installatie van een lift

A: Wij kunnen de bouwplaats bezoeken en een gratis, vrijblijvende evaluatie 
van uw gebouw uitvoeren. We kunnen u ook helpen bij het verkrijgen 
van de beschikbare subsidies, het opstellen van een budget en het 
aanvragen van de relevante vergunningen.  

A: We kunnen een lift installeren in meer dan 95% van de gebouwen waar 
er nog geen liften zijn. Na een bezoek aan de bouwplaats, zullen we de 
beste oplossing voor uw gebouw aanraden.

A: De kosten verschillen afhankelijk van waar en hoe de lift wordt geïn-
stalleerd. De kosten voor een typisch gebouw met X verdiepingen 
bedragen ongeveer € XXX, XXX, waarvan XX% door subsidies gedekt 
kan worden. Financiële voordelen kunnen ook de vorm van een belast-
ingverlaging aannemen. De kosten kunnen gelijk worden gedeeld of 
de eigenaren van appartementen op de hogere verdiepingen kunnen 
meer betalen.

A: De grootte en de vorm van het trappenhuis van uw gebouw, evenals 
de verdiepingen die de lift zal bedienen, zullen bepalend zijn bij de 
keuze van de meest geschikte locatie. Als er voldoende ruimte is, kan 
de lift in het trappenhuis worden geïnstalleerd. Waar de ruimte bep-
erkt is, kan de schacht buiten het gebouw geïnstalleerd worden.

A: Met inbegrip van de besluitvorming en de planning kan het hele 
project in minder dan een jaar worden afgerond. De bouwwerkzaam-
heden en de installatie van de lift nemen meestal 8 tot 12 weken in 
beslag.  kan gedurende het hele project in het gebouw blijven wonen. 
We zullen voor toegangsroutes zorgen zodat de bewoners zich veilig 
doorheen het gebouw kunnen verplaatsen.

Q: Eenmaal de beslissing 
genomen om een lift te 
installeren, wat zijn de vol-
gende stappen? Welke hulp 
is beschikbaar?

Q: Is er genoeg plaats in mijn 
gebouw voor de installatie van 
een lift?

Q: Hoeveel kost het om een lift 
in mijn gebouw te laten in-
stalleren en hoe kunnen de 
kosten gedeeld worden?

Q: Waar zal de lift geïn-
stalleerd worden?

Q: Hoe lang zullen de werken 
duren? Mag ik tijdens het 
project in mijn appartement 
blijven wonen?

EEN BETROUWBARE LIFT EN EEN SNELLE 
DIENSTVERLENING TER PLAATSE, WANNEER NODIG

Apparatuur in onderhoud bij 
KONE vertoont een beschik-
baarheidsgarantie van meer 
dan 99%.

99%

Dankzij onze efficiënte logistieke 
centra kunnen de meeste storin-
gen binnen een dag opgelost 
worden, ongeacht het merk of 
type lift.

1

Onze serviceteams verlenen u 
de klok rond en het hele jaar 
door onmiddellijke bijstand.

24/7

Uw lift installeren is maar het begin. Wij 
zorgen op lange termijn voor uw apparatuur 
met een onderhoudsservice die aan uw spec-
ifieke behoeften zijn aangepast. Ons preven-
tief onderhoud garandeert de betrouwbare 

en soepele werking van uw lift en behoudt 
zijn waarde door de juiste componenten op 
het juiste moment te onderhouden. Bij vra-
gen kan u doorgaans rekenen op een techni-
cus in de buurt.

meer 
dan 

dag



KONE provides innovative and eco-efficient

solutions for elevators, escalators, automatic

building doors and the systems that integrate

them with today’s intelligent buildings.

 

We support our customers every step of the way 

from design, manufacturing and installation 

to maintenance and modernization. KONE 

is a global leader in helping our customers 

manage the smooth flow of people and goods 

throughout their buildings.

 

Our commitment to customers is present in

all KONE solutions. This makes us a reliable

partner throughout the life cycle of the building. 

We challenge the conventional wisdom of the 

industry. We are fast, flexible, and we have a 

well-deserved reputation as a technology leader, 

with such innovations as KONE MonoSpace®, 

KONE EcoMod™ and KONE UltraRope™.

 

KONE employs on average 47,000 dedicated

experts to serve you globally and locally. 

This publication is for general informational purposes only and we reserve the right at any time to alter the product design and specifications. No statement this publication contains shall be
construed as a warranty or condition, express or implied, as to any product, its fitness for any particular purpose, merchantability, quality or representation of the terms of any purchase
agreement. Minor differences between printed and actual colors may exist. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® and People Flow® are registered trademarks of KONE Corporation.
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