
Gratis Huistest van KBO-Brabant 

Uw huis is uw thuis. 

De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder worden, gewoon willen blijven wonen in hun huidige 

woning. Er zijn veel slimme en (vaak) kleine oplossingen waarmee u uw woning kunt verbeteren. 

Daarmee vergroot u meteen uw woonplezier. Zodat uw huis zo lang mogelijk uw thuis kan blijven. 

Alle senioren, dus ook als u geen lid bent van KBO-Brabant, kunnen een gratis test laten uitvoeren 

met de Huistest van het KBO. 

U meldt zich daarvoor aan op de site van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl/huistest en vult daar uw 

gegevens in. Vervolgens maakt een vrijwillige woonadviseur een afspraak met u.  

De woonadviseur loopt samen met de u door de woning en aan de hand van een vragenlijst wordt 

gekeken of er verbeterpunten mogelijk of nodig zijn in uw woning. De woonadviseur neemt hiervoor 

ruim de tijd en geeft ter plekke zo mogelijk al enige tips en informatie. 

De woonadviseur neemt de ingevulde vragenlijst mee naar huis en werkt deze voor u uit tot een 

Woonadviesrapport. Naast algemene punten over veiligheid in de douche, over de trap, de drempels, 

vloerkleden, rookmelders en koolmonoxidemeters staat in dit rapport informatie die speciaal op uw 

eigen woonsituatie van toepassing is. Eventuele aanpassingen waaraan kosten zijn verbonden 

worden voorzien van een globale kostenraming. 

Een voorbeeld kan zijn dat u het advies krijgt om een  extra leuning aan uw trap te (laten) 

aanbrengen of een extra CO melder te plaatsen. Of dat bv in de doucheruimte een anti-sliplaag op de 

vloer wenselijk is  en in de toekomst misschien een extra beugel en krukje. Het gasfornuis zonder 

vlambeveiliging is niet seniorproof. Een inductiekookplaat kan een goed alternatief zijn. 

Behalve het gratis advies voor het aanpassen van de woning wordt u ook gewezen op andere 

eenvoudige dingen die u zelf kunt doen om uw huis veiliger te maken.  

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van KBO-Brabant. Ook kunt u contact opnemen 

met KBO-Brabant, Mw. Edith Mostert, e-mail: emostert@kbo-brabant.nl of telefoon: 073 – 644 40 

66. 
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