
Blad1

Berekenen 

vloeroppervlak 

kantoorruimtes

Voer voor iedere kantoorruimte deze berekening 

uit. Hiertoe hoeft u alleen de blauwe vakken in te 

vullen (bij 'overigen' vult u direct het aantal m
2 
 in 

dat nodig is).

Wat Toelichting aantal M2 Minimumeis

 volgens NEN 1824

Basis werkplek Iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur 

per dag door één of meerdere medewerkers 

wordt gebruikt inclusief ruimte voor de stoel en 

bewegingsruimte op de werkplek.

0 0 4 m
2

Reserve werkplek Een werkplek die minder dan 2 uur per dag 

wordt gebruikt.
0 0 1 m2

CRT beeldscherm Een CRT beeldscherm is een klassiek 

beeldscherm (niet plat).
0 0 2 m2

Plat beeldscherm 0 0 1 m2

Lees of schrijfvlak Beeldscherm werkplekken waar fysieke 

documenten worden gebruikt moeten worden 

voorzien van een lees of schrijfvlak.

0 0 1 m2

Vlak voor uitleg 

van tekeningen
0 0 2 m2

Kast Een kast van 0,5 vierkante meter oppervlakte. Bij 

grotere kasten het aantal verhogen.
0 0 1 m2

Ladekast Als een ladekast onder het werkblad staat niet 

meerekenen.
0 0 0,5 m2

Deur 0 0 1 m2

Overleg plekken Voor iedere overlegplek is 1,5 m2 nodig. 0 0 1,5 m2

Overigen Hier kunt u denken aan printers, faxen, planten, 

kopieermachines, planten en dergelijke. Vul het 

aantal vierkante meters in dat nodig is voor de 

ruimte van de apparatuur inclusief de ruimte voor 

het bedienen.

0 0 n.v.t.

Benodigde 

vierkante meters

Dit is het aantal vierkante meters die nodig zijn 

om gezond en veilig de ruimte in te kunnen 

richten.

0

Beschikbare 

vierkante meters

Dit is het aantal vierkante meters dat het vertrek 

uit bestaat minus de oppervlakte van kolommen 

en leiding-schachten als die meer dan 0,5 m2 

zijn.

0

Resultaat Als dit getal negatief is heeft u te weinig 

vloeroppervlakte. Is het positief, dan heeft u 

voldoende vloeroppervlak.

0
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