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Kluswijzer gasslang
vervangen
Regels voor het vervangen van 
een gasslang

Kookt u op gas? Dan is uw gasfornuis aangesloten op de gasinstallatie middels een rubberen slang. 
Wist u dat deze slang na 10 jaar vervangen moet worden? Daar bent u als huurder zelf verantwoordelijk 
voor. U kunt op de gasslang aflezen hoe oud deze is. Controleer de gasslang ook regelmatig op bescha-
digingen in het belang van uw eigen veiligheid. 

Voor het vervangen van de gasslang geen toestemming nodig van HEEMwonen. Hieronder leest u 
welke stappen u moet nemen. 

1. Draai de gaskraan dicht. 
2. Draai met een tang de koppelingen los bij de gaskraan en achter het fornuis.
3. Haal de gasslang los.
4. Controleer de datum op de slang. Is de slang 10 jaar of ouder? Ga dan naar stap 6. Is de slang niet 

ouder dan 10 jaar? Ga dan naar stap 5. 
5. Controleer of er scheurtjes in de slang zitten. Doe dit door de slang op een aantal plaatsen dubbel 

te buigen. Ook is het raadzaam om met een sopje de slang nat te maken en te controleren of er bel-
letjes ontstaan. Als er belletjes ontstaan, zitten er scheurtjes in de slang. Ga dan naar stap 6. Is de 
slang jonger dan 10 jaar en zitten er geen scheurtjes in? Dan hoeft u de gasslang niet te vervangen. 

6. Haal bij de bouwmarkt of vakhandel een nieuwe slang die even lang is. Het kan zijn dat u tevens een 
verloopstuk nodig heeft. Neem daarom de oude slang als voorbeeld mee naar de winkel. 

7. Monteer de nieuwe slang aan het fornuis en de gaskraan door de koppelingen aan te draaien.
8. Draai de gaskraan weer open. 
9. Controleer tot slot nog even met een sopje of de slang niet lekt bij de aansluitingen. Lekt deze bij de 

aansluiting(en)? Draai dan de koppelingen steviger aan. Controleer het nogmaals. Mocht het nog 
lekken, dan is het verstandig om een vakman in te schakelen.  

Wij wensen u veel 
succes en plezier 

met uw klus!

Nog vragen? Kijk op www.heemwonen.nl 
of bel (045) 645 44 44. Wij adviseren u graag!

oktober 2015


