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Uw woning is opgeleverd. Vanaf nu begint uw periode van bewoning.

Het is goed om te weten dat uw woning voldoet aan een groot aantal strenge eisen om onder andere 
de kwaliteit te kunnen garanderen. Zo is in het Bouwbesluit, de wetgeving op het gebied van bouwen, 
bepaald waaraan een woning moet voldoen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en bruikbaar-
heid. Denk hierbij aan eisen voor brandveiligheid en constructieve veiligheid, ventilatie en de hoeveel-
heid licht en lucht die uw woning in moet kunnen en ook de breedte en hoogte van deuren en ver-
trekken, de breedte en helling van de trappen en de aanwezigheid van een badkamer, toilet, keuken 
etc. 
 
In het normblad NEN 1010 is vastgelegd waaraan de elektrische installatie in uw woning moet vol-
doen, bijvoorbeeld hoeveel lichtpunten en wandcontactdozen moeten er in iedere ruimte zijn. 
De nutsbedrijven hebben tot in detail bepaald hoe de meterkast eruit moet zien en ook de plek voor 
de meterkast is aan bepaalde eisen gebonden.  
 
In het bestemmingsplan ligt vrij nauwkeurig vast hoe de bouwblokken op de diverse kavels staan, 
hoever deze van de weg af liggen, op welke hoogte de dakgoot mag zitten en hoe hoog de nok van 
een gebouw mag zijn. 
 
Binnen dit kader van voorschriften en richtlijnen heeft de architect een ontwerp gemaakt dat bestaat 
uit tekeningen waarop precies te zien is hoe de woning er uit ziet en hoe deze is gemaakt, en een be-
stek, een document waarin is vastgelegd welke materialen voor de bouw moeten worden gebruikt en 
welke kleuren moeten worden toegepast. 
 
Op het gebied van kwaliteit ligt de verantwoording bij de bouwer. Wij hebben tijdens de bouw zoveel 
mogelijk met uw wensen voor meer- en minderwerk rekening gehouden, maar uiteraard zijn ook wij 
gehouden aan de voorschriften en richtlijnen. Wellicht heeft u gedurende dit traject te maken gehad 
met wensen die om die reden niet konden worden gehonoreerd.  
 
Vanaf het moment dat de palen de grond in zijn gegaan totdat het laatste schroefje is aangedraaid 
is er door ons gelet op de kwaliteit. Er is op toegezien dat de gebruikte beton sterk genoeg is, dat de 
metselstenen de juiste kleur en vorm hebben, er alleen maar kwalitatief goed hout is gebruikt en dat 
alles in de juiste kleur is geschilderd. Daarnaast hebben wij ook gelet op de technische kwaliteit van 
de installaties, of er netjes getegeld is en of al het hang- en sluitwerk werkt.
Aan het eind van de bouwfase heeft u met ons de woning geïnspecteerd en zijn er -al dan niet- punt-
jes geconstateerd die nog wat aandacht nodig hadden.  
 
En nu is het zover, het is úw woning. In dit document vindt u alle informatie over uw woning. In het 
eerste deel vindt u algemene informatie over de installaties en het gebruik en onderhoud ervan, in het 
tweede deel treft u informatie aan die specifiek voor úw project geldt, zoals gebruiksaanwijzingen van 
de toegepaste installaties en de lijst met onderaannemers/installateurs die met uw woning zijn bezig 
geweest.  
 
Wij wensen u veel woonplezier!

1.1 - Opgeleverd.... en nu?
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Aanspraken op garanties

De garantietermijn gaat automatisch in drie maanden na de oplevering c.q. “beschikbaarstelling”. De 
duur van de garantietermijn is vastgesteld in de bijbehorende SWK garantie- en waarborgregeling van 
de woning.

Alvorens u aanspraak maakt op de garantie, verzoeken wij u eerst zelf te bepalen of de klacht onder de 
garantie- en waarborgregeling valt.
In de garantie- en waarborgregeling behorende bij uw woning, vindt u de toelichting op de hoofdlij-
nen die wel en niet voor garantie in aanmerking komen.

N.B.: Dit om voor u onnodige kosten te voorkomen; als de klacht niet onder de     
 garantie- en waarborgregeling valt, wordt achteraf € 100,00 inclusief btw     
 aan inspectiekosten bij u in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks     
 conform de prijsindex van het CBS aangepast.
 Alleen bij regelmatig en deskundig onderhoud kan aanspraak worden      
 gemaakt op de garantie.

Verzoek tot herstel
Klachten, die volgens u onder de SWK garantie en waarborgregeling vallen, dient u schriftelijk te  
melden. U kunt uw klachten digitaal melden in een e-mail naar service@uba.nl voorzien van de  
onderstaande gegevens te weten:  

- Naam 
- Adres 
- Telefoonnummer
- Bouwnummer/Project
- Klacht omschrijving, voorzien van foto’s. 

Mondelinge of telefonische klachten nemen wij niet in behandeling. Voor een noodsituatie zoals 
bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding geldt natuurlijk een uitzondering; wel moet zo’n klacht 
naderhand nog schriftelijk worden gemeld.

SWK is een stichting, die samenwerkt met en gecontroleerd 
wordt door de aangesloten deelnemers.  

SWK verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan  
kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers. 
Dit waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s 
die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning.
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1.2 - Tips bij het betrekken van uw woning

Schoonmaken
Uw nieuwe woning wordt ‘bezemschoon’ aan u opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de ruiten 
worden schoon opgeleverd. Daarna zult u waarschijnlijk zelf het huis nog grondig schoonmaken. Pro-
beer hierbij het gebruik van veel water te vermijden. De woning bevat namelijk nog veel bouwvocht. 
Geadviseerd wordt om het water regelmatig te verversen, om zo schade door zand en/of vervuiling te 
voorkomen.
Maak wanden en vloeren droog schoon. Ook voor de afwerking van de wanden en de vloeren is het 
belangrijk dat deze ondergronden goed droog zijn. 
Zet bij het schoonmaken van de woning de ramen open en/of het mechanisch ventilatiesysteem op 
de hoogste stand voor voldoende ventilatie.
De afwerkvloeren kunt u het beste schoonmaken met een (bouw)stofzuiger, dit om onnodig stof in 
uw woning te voorkomen.

Gebruik van schoonmaakmiddelen
•	 Een	juiste	keuze	van	schoonmaakmiddelen	belangrijk.	Veel	schoonmaakmiddelen	bevatten		 	
 immers agressieve stoffen, bleekmiddelen en oplosbare stoffen.
•	 Kalk	verwijderende	producten	maken	voegen	ruw	en	broos,	wat	op	termijn	tot	schade	kan		 	
 leiden.
•	 Gelet	op	het	milieu	en	uw	eigen	gezondheid	worden	schoonmaakmiddelen	op	basis	van	 
 natuurlijke grondstoffen aanbevolen, zoals bijvoorbeeld zachte- of vloeibare groene zeep.
•	 Het	gebruik	van	agressieve	schoonmaakmiddelen	kan	aantastingen,	vlekken	en/of	verkleu	 	
 ringen veroorzaken op (vers) schilderwerk, tegelwerk en op kunststof onderdelen. Vooral de   
 ‘verse’ onderdelen zijn kwetsbaar, maak daarom in het begin voorzichtig schoon.
•	 Gebruik	geen	alcohol/spiritus	om	verf	op	waterbasis	te	reinigen.
•	 Gebruik	geen	schuursponsjes.	Schuursponsjes	kunnen	krassen	veroorzaken	op	het	chroom	 	
 werk van kranen, sanitair en op roestvrijstalen onderdelen.
•	 Gebruik	nooit	twee	soorten	schoonmaakmiddelen	door	elkaar.	Er	bestaat	dan	kans	op	een		 	
 chemische reactie.
•	 Lees	de	informatie	op	de	verpakking	van	de	schoonmaakmiddelen	en	volg	de	gebruiksaanwij		
 zingen op. Bedenk hierbij dat een juiste dosering het milieu spaart.
•	 Op	bijna	alle	schoonmaakmiddelen	staat	de	waarschuwing	om	deze	producten	buiten	het		 	
 bereik van kinderen te houden. Let op de gevarensymbolen. Mocht het misgaan: neem   
 de verpakking mee naar de arts.
•	 Eventuele	droge	schimmels	die	zich	achter	het	knieschot	bevinden	kunt	u	eenvoudig	met	een		
 stofzuiger verwijderen. Als persoonlijke bescherming adviseren wij hiervoor een stofmasker te  
 gebruiken. 

Afplakken ramen
Het gedeeltelijk afplakken (met bijvoorbeeld krantenpapier) van ruiten om inkijk tegen te gaan tijdens 
de schoonmaakperiode, kan voornamelijk in de zomermaanden tot gevolg hebben dat er tussen het 
afgeplakte deel en het overige deel van de ruit temperatuurverschillen van circa 30˚C of meer ont-
staan. Dit kan leiden tot breuk in het glas, wat niet onder de garantie valt. Ook het permanent afplak-
ken van ruiten met folie kan om hiervoor genoemde reden leiden tot breuk.
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Schoonmaaktips
•	 Verfspatten	op	de	ramen	kunt	u	voorzichtig	verwijderen	met	een	glasreinigingsmesje.	Pas	op			
 voor krassen!
•	 Kalkspatten	verwijderen	met	water,	waaraan	een	scheutje	azijn	is	toegevoegd;	wees	attent	op		
 de nog relatief verse verf- en kalklaag.
•	 Gebruik	bij	het	afdekken	van	geschilderd	of	geïmpregneerd	materiaal	bij	voorkeur	geen	be	 	
 drukt papier; de drukinkt kan moeilijk te verwijderen vlekken achterlaten.
•	 Afplaktape	op	vers	schilderwerk	kan	bij	verwijdering	leiden	tot	schade	aan	dit	schilderwerk.
•	 Voor	het	reinigen	van	keramisch	tegelwerk,	aanrecht	en	sanitair	kunt	u	het	beste	water	met		 	
 zachte- of groene zeep gebruiken.
•	 Structuur	spuitwerk	nooit	reinigen	met	schuurpapier	of	iets	dergelijks.	U	kunt	het	beste	 
 gebruik maken van een droog hard borsteltje, een stukje wit piepschuim of een stukje zachte   
 witte vlakgom. Gebruik vooral geen water!
•	 Verwijderen	van	cement	en	kalk	van	de	vloeren	kan	het	beste	gebeuren	met	een	plamuurmes,		
 maak hierbij de vloer niet nat. Dit kan problemen opleveren bij het aanbrengen van de vloer  
 bedekking.

Voor schoonmaak advies kunt u het beste onderstaande site raadplegen. 
http://nl.hg.eu/products/all

Tuinaanleg

Onderdorpels van kozijnen mogen niet in aanraking komen met de bestrating, grond en zand. Dit 
voorkomt beschadigingen, vochtintreding en houtrot. Ook het onderhoud wordt hierdoor belem-
merd.

Houten bergingen mogen niet in aanraking komen met de bestrating, grond en zand. Hier ontstaat 
het risico van inwateren en geeft een verhoogde kans op beschadigingen, en houtrot. 

Ook de vloerventilatieroosters in voor- en achtergevel dienen vrij van grond of bestrating te blijven, 
zodat de lucht onder de begane grondvloer regelmatig geventileerd wordt.

Plant geen bomen of heesters boven rioleringsbuizen: het belemmert eventuele herstel- of ontstop-
pingswerkzaamheden.

Wij adviseren u voor tuin- en erfbebouwing altijd contact op te nemen met het Gemeentelijk Bouw- 
en Woningtoezicht.
Deze instelling kan u adviseren en informeren over tuin- en erfbebouwing.
Het bouwen zonder een vergunning kan u de nodige problemen opleveren, omdat niet op elke plaats 
bebouwing is toegestaan.
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Boren in wanden en plafonds

Alvorens u gaat boren in wanden en plafonds is het van belang dat u vaststelt wat het toegepaste 
materiaal is. U kunt dit in dit boekje of in de verkoopbrochure vinden.
Ook zijn belasting en gewicht van belang voor de keuze van het bevestigingsmateriaal. Bij de erkende 
ijzerwarenhandel kunnen zij u daarover informeren.
Belangrijk is dat u gebruikmaakt van originele betonboren en van een leidingdetector om de aanwe-
zigheid van leidingen te traceren. Probeer de boordiepte tot 30 mm te beperken. De elektra-, gas- en 
waterleidingen bevinden zich in de afwerk- en constructievloer. Ook hier is het gebruik van een lei-
dingdetector aan te bevelen. 

Toestemming en vergunning
Afhankelijk van de situatie moet u met het bevestigen van voorwerpen aan de buitengevels rekening 
houden met eventueel benodigde toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en uiteraard 
de voorschriften van de gemeente.

Boren en/of spijkeren in vloeren

Vermijd boren en/of spijkeren in vloeren in verband met de aanwezigheid van vloer-verwarmingslei-
dingen en andere leidingen in de dekvloer. Lijmen is een goede oplossing.

Vloerverwarmingsslangen 
worden, verdeeld in diverse 
groepen, op de ruwe vloer 
gemonteerd. Hieroverheen 
wordt de dekvloer aange-
bracht. Bij boren in de vloer 
is de kans aanwezig dat 
één van de slangen wordt 
geraakt, met een lekkage 
en aanzienlijk herstelwerk 
tot gevolg.
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Pas op: leidingen! 
 
•	 Vaak	zijn	de	leidingen	voor	riolering,	gas,	warm	en	koud	water,	centrale	verwarming	en		 	
 elektra weggewerkt in de wanden, plafonds en vloeren. Let op dat u hier niet in schroeft,   
 spijkert en boort!
•	 Let	ook	op	met	het	boren	in	de	lichte/dunne	scheidingswanden.	Boor	niet	te	diep;	vanwege		 	
 de geringe dikte (vaak 7 cm) is het mogelijk dat bijvoorbeeld leidingen die aan de andere   
 kant van de wand zijn ingebracht beschadigd raken.
•	 De	leidingen	voor	elektra	lopen	niet	altijd	recht	omhoog	in	de	wand	boven	de	schakelaars		 	
 en wandcontactdozen.
•	 Er	zijn	(voordelige)	apparaatjes	in	de	handel	die	weggewerkte	metalen	leidingen	kunnen		 	
 detecteren. Deze apparaatjes zijn ook geschikt voor het lokaliseren van metalen profielen   
 van gipsplaatwanden. Elektra- , centrale verwarming- en waterleidingen kunnen ook zijn   
 uitgevoerd in kunststof. Kunststof leidingen zijn uiteraard niet met dit apparaatje te detec-  
 teren.
•	 Wanneer	de	cv-leidingen	in	de	afwerkvloer	zijn	gelegd	moet	u	het	boren	in	vloeren	vermij-	 	
 den. Bij noodzakelijke bevestigingen is lijmen een veel veiliger methode.
•	 Wanneer	onverhoopt	een	leiding	wordt	geraakt,	schakel	dan	onmiddellijk	de	betreffende		 	
 installatie uit, bij gas, water of stadsverwarming: de betreffende hoofdkraan, bij elektra: de   
 betreffende groep. 
 
Veiligheid bij het boren
Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming tijdens het boren. Zorg voor een opgeruimde werk-
plek (voorkom struikelen over snoeren/kabels) en zorg voor een stabiele trap of ladder.
Laat iemand u bij het boren assisteren met een stofzuiger. Door de zuigmond tijdens het boren bij het 
boorgat te houden wordt voorkomen dat boorgruis in de ogen komt. Bovendien geeft dit minder stof 
en vervuiling en wordt het binnendringen van boorgruis in de boormachine voorkomen.

Gereedschap en materiaal
•	 Goed	gereedschap	is	het	halve	werk.	Zeker	als	u	vaak	klust	is	de	aanschaf	van	een	goede	(klop)	
 boormachine en een (accu)boor-/schroefmachine een verstandige investering.
•	 Koop	de	juiste	boortjes	voor	beton/steen,	voor	hout	en	metaal.	Ook	hier	geldt	dat	als	u	vaak		 	
 klust kwaliteit belangrijk is. 
•	 Gebruik	pluggen	en	schroeven	van	goede	kwaliteit.	In	vochtige	ruimten,	bijvoorbeeld	in	de		 	
 badkamer is het aan te bevelen corrosie vaste bevestigingsmiddelen te gebruiken. Corrosie-   
 vaste bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van koper, messing of van roestvast staal (RVS).
 
Tips bij het boren
•	 Om	te	voorkomen	dat	u	te	diep	boort	of	om	te	zorgen	dat	alle	boorgaten	dezelfde	diepte	krij	 	
 gen, kunt u de boordiepte op het boortje markeren met afplaktape. Sommige boormachines   
 hebben een voorziening voor de diepte-instelling.
•	 Teken	de	plaats	van	het	te	boren	gat	nauwkeurig	af,	maak	met	een	priem	of	spijker	een	cen-	 	
 treerpunt, zodat de boor niet wegloopt, boor rustig, laat de boor het werk doen, boor    
 nauwkeurig en haaks in het materiaal.
•	 Bij	boren	in	tegelwerk	met	een	centerpons	een	klein	putje	in	de	tegel	maken	of	een	stukje		 	
 afplakband aanbrengen om weglopen van de boor te voorkomen.
•	 Tijdens	het	boren	de	boor	zo	nu	en	dan	terugtrekken	om	het	boorsel	af	te	voeren.
•	 Losse	pluggen	(bijvoorbeeld	door	te	ruim	boren)	kunnen	worden	hersteld	door	opnieuw	te		 	
 boren.
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Bevestigingen aanbrengen op wanden van beton en metselwerk
•	 Bevestigingen	in	dit	soort	steenachtige	wanden	gebeurt	meestal	met	behulp	van	kunststof		 	
 pluggen en schroeven of schroefhaken.
•	 Zeer	zware	of	zeer	zwaarbelaste	voorwerpen	kunnen	met	lijmankers	worden	bevestigd.	Laat	u		
 hieromtrent adviseren door de vakhandel.
•	 Voor	het	boren	moet	u	een	klopboormachine	gebruiken.	Vooral	voor	het	harde	beton	zijn		 	
 scherpe boortjes van belang.

Bevestigingen aanbrengen op wanden van gipsblokken
•	 Lichte	voorwerpen	kunt	u	ophangen	met	behulp	van	kunststof	pluggen	en	schroeven	of		 	
 schroefhaken. Hierbij is het van belang zuiver te boren, zodat het boorgat niet onnodig groot  
 wordt. Geboord wordt met een gewone boormachine waarin u een steenboor plaatst.  Laat u  
 informeren door de vakhandel. Bij gebruik van de klopboormachine het klopmechanisme uit  
 schakelen.
•	 Zware	of	zwaarbelaste	voorwerpen	moeten	met	speciale	pluggen	worden	bevestigd.	Laat	u		 	
 informeren door de vakhandel. 
 
Bevestigingen aanbrengen op scheidingswanden en voorzetwanden met gipskarton platen
•	 Dit	soort	scheidingswanden	en	voorzetwanden	zijn	samengesteld	uit	een	houten	of	metalen		 	
 framewerk waarop gipskarton platen zijn aangebracht. Bij onafgewerkte wanden is het frame 
 werk ‘zichtbaar’ door de afwerknaden en de schroefgaten. Indien u deze wanden nog moet   
 afwerken is het raadzaam de maatvoering van het framewerk vast te leggen op een tekening. 
 Dit soort wanden zijn uitgevoerd met een enkele of dubbele gipskartonplaat.  
 Woningscheidende wanden meestal met een dubbele beplating. Houd hier met de keuze van  
 bevestiging (lengte schroef of soort plug) rekening mee. 
•	 Is	de	wand	al	afgewerkt	dan	zijn	de	metalen	staanders	te	lokaliseren	door	middel	van	een	 
 metaaldetectie-apparaatje (dezelfde als voor het opsporen van metalen leidingen wordt ge-  
 bruikt)  of met een magneet. Houten staanders kunnen worden gelokaliseerd door middel van  
 kloppen.
•	 Zware	of	zwaarbelaste	voorwerpen	worden	door	de	gipskarton	plaat	heen	aan	de	staanders		 	
 gemonteerd. Bij een houten framewerk door middel van houtschroeven en bij een metalen   
 framewerk door middel van zelftappende metaalschroeven.
•	 Zeer	zware	voorwerpen	(hangkastjes	met	inhoud)	bevestigt	u	op	houten	regels	of	multiplexbe	
 plating die eerst met meerdere bevestigingspunten stevig op de wand worden aangebracht.
•	 Lichte	voorwerpen	worden	bevestigd	met	behulp	van	speciale	holle	wandpluggen.	Deze	zijn			
 in diverse maten en uitvoeringen in de vakhandel verkrijgbaar.
•	 Houten	plinten	kunt	u	het	best	met	montagekit	tegen	dit	soort	wanden	aanbrengen.

Betegelde wanden
•	 Tegels	zijn	beperkt	leverbaar.	Boor	daarom	bij	voorkeur	in	de	voegen	om	beschadiging	van	het		
 tegelwerk te vermijden.
•	 Boor	bij	voorkeur	niet	te	dicht	op	de	rand	van	een	tegel	om	barsten	van	de	tegel	te	voorkomen.
•	 Bij	boren	in	de	tegel	met	een	centerpons	een	klein	putje	in	de	tegel	maken	of	een	stukje	af	 	
 plakband aanbrengen om weglopen van de boor te voorkomen.
•	 Om	te	voorkomen	dat	de	tegel	barst	moet	de	plug	iets	dieper	worden	aangebracht,	zodat	er	bij		
 het indraaien van de schroef in de plug geen spanning op de tegel komt.
•	 Bij	het	boren	in	tegelwerk	op	beton-	en	metselwerkwanden	het	klopmechanisme	pas	inscha-	 	
 kelen wanneer de tegel al doorboord is.
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Wandafwerking

Scheidingswanden van gipsblokken of gasbeton
Deze wanden worden tijdens de bouw afgewerkt met een vul- en vlakmiddel en zo geschikt gemaakt 
voor behangwerk (‘behangklaar’), saus- of tegelwerk.
Voor reparaties of extra uitvlakken van deze wanden zijn speciale vul- en vlakmiddelen bij de bouw-
materialenhandel verkrijgbaar.
Voor kleine reparaties zijn universele vulmiddelen (voor steenachtige materialen) geschikt. 

Scheidingswanden en voorzetwanden met gipsplaten
Tegen deze wanden kunt u plinten het best aanbrengen met montagekit. Plinten moeten bij verend 
opgelegde vloeren los van de vloer worden gemonteerd om geluidsoverdracht te voorkomen.

Behangklaar maken
Woningen worden tegenwoordig vanuit de bouw meestal niet meer voorzien van behang. De wanden 
worden nu behangklaar opgeleverd. Afhankelijk van het soort behang of wandbekleding en uiteraard 
hoe kritisch u zelf bent, is het gewenst de wanden nog eens na te lopen en kleine gaatjes te vullen en 
waar nodig nog wat uit te vlakken.
Speciale en universele vul- en vlakmiddelen zijn bij de bouwmaterialenhandel verkrijgbaar.
Zijn de reparaties droog dan kan de wand nagelopen worden met een schuurpapiertje. Na het weg-
schuren van de laatste bultjes de wand stofvrij maken en de wand is ‘klaar om te behangen’. 

Er zijn stalen hoekbeschermers in de handel die gebruikt kunnen worden voor het strak afwerken van 
uitwendige hoeken. Deze hoekafwerking biedt ook bescherming tegen beschadiging van kwetsbare 
hoeken. Het goed verlijmen en inwerken van deze hoekbeschermers vraagt enige vaardigheid. Infor-
meer bij de bouwmaterialenhandel, of schakel een vakman in.

Sierpleisters
Wij raden u af om kort na de oplevering sierpleister aan te brengen. Door droging, krimp en vervor-
ming van diverse bouwdelen, die meerdere jaren voortduurt, ontstaat vrijwel altijd lichte scheurvor-
ming. Deze scheurvorming zet zich door in de sierpleister. 

Stucwerk, sierspuitpleister, schuurwerk, enz. moet op de plaats van inwendige hoeken en bij de aan-
sluiting op andere materialen worden ingesneden om zo grillig verlopende krimpscheuren te voorko-
men.

Wandtegels
Projecttegels van bijvoorbeeld fabrikant Mosa en Sphinx, worden door de fabriek niet gegarandeerd 
een aantal jaren op voorraad gehouden. Wanneer in uw woning bijzondere tegels zijn toegepast, is 
het aan te bevelen tegels op voorraad te nemen voor toekomstige reparaties of uitbreiding.

•	 Bij	het	bevestigen	van	bijvoorbeeld	badkameraccessoires	in	de	buurt	van	de	douche	of	het	bad		
 is het raadzaam de bevestigingen waterdicht te maken.
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Vloerafwerking

De beganegrondvloeren zijn uitgevoerd in prefab betonnen vloerplaten. De verdiepingen en dakvloe-
ren zijn van beton. De diktes van de vloeren zijn bepaald door de constructeur. 

Zandcement dekvloer (indien van toepassing)
De vloeren zijn van beton en afgewerkt met een zandcement dekvloer. Wanneer u gebruik maakt van 
een vloerenlegger, adviseren wij u deze er van op de hoogte te brengen dat de afwerkvloer van zand-
cement is.

Een aantal aandachtspunten met betrekking tot de vloerafwerking
Het verlijmen van houtachtige vloeren op zandcement dekvloeren kan bij krimp van de houten 
vloerafwerking leiden tot schade aan de dekvloer. Een losliggende vloer is beter. Vochtmetingen zul-
len altijd volgens de calciumcarbidmethode uitgevoerd moeten worden. Non-destructieve methoden 
en/of elektrische weerstandmetingen zijn minder betrouwbaar. Let op het leidingwerk in de vloer en 
vraag altijd een schriftelijke verslaglegging van de meetresultaten.
Voor steenachtige afwerkingen geldt dat uw vloerenlegger zich zal moeten verdiepen in de construc-
tie van de ondervloer. Hij moet daar zijn werkzaamheden op afstemmen en bijvoorbeeld de vloer in 
vakken verdelen (dilateren). 

Bij appartementen zonder zwevende dekvloer kan geluidsoverlast ontstaan als u een harde vloeraf-
werking toepast en er geen extra voorzieningen worden getroffen. De leverancier van de vloerafwer-
king is verantwoordelijk voor de juiste condities (vochtigheid, hechting en dergelijke) bij het leggen 
van de vloerafwerking. 

Ten behoeve van de ventilatie in de woning is het noodzakelijk dat er na het aanbrengen van de stof-
fering en/of vloerafwerking een spleet onder de deur blijft van circa 15 mm. Let u bij het kiezen van de 
vloerafwerking op de mogelijkheden voor wat betreft dikte anders moet u de deuren aan de onder-
kant zo inkorten dat er een spleet van circa 
15 mm ontstaat. 

Anhydriet dekvloer (indien van toepassing)
Voor vloeren die zijn afgewerkt met een anhydriet dekvloer gelden andere eisen. Het drogen duurt 
aanmerkelijk langer dan van een cementgebonden dekvloer. Vochtmetingen zullen altijd volgens de 
calciumcarbidmethode uitgevoerd moeten worden.

Alvorens vloerafwerking aan te brengen
Wanneer u de vloerafwerking op de anhydriet dekvloer wilt (laten) lijmen, wordt er eerst een primer 
aangebracht. De verantwoordelijkheid voor een goede hechting ligt bij de leverancier van de vloeraf-
werking. Bij het toepassen van dampdichte vloerafwerking, of vocht gevoelige afwerkingen kan de 
toepassing van een dampscherm noodzakelijk zijn. Laat u hierover adviseren door de vakhandel 

Harde of zwevende vloer toegestaan?
Het kan zijn dat in uw notariële akte(n) staat opgenomen dat u geen ‘harde vloerafwerking’ mag aan-
brengen of, indien dit wel mag, slechts onder bepaalde voorwaarden. Staat hier in uw notariële akte 
niets over opgenomen, dan kunt u de inhoud van het ‘Modelreglement bij splitsing in appartements-
rechten’ nalezen. Daarnaast kan door de Vereniging van Eigenaren in een Huishoudelijk Reglement 
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een eventuele aanvulling vastgelegd zijn. 

Indien er wel sprake is van een zwevende dekvloer dan moet er in het huishoudelijk reglement juist 
opgenomen worden dat er geen tussenlaag mag worden toegepast. Deze tussenlaag kan de eigen-
schappen van de zwevende vloer namelijk verslechteren. Tussen wanden en steenachtige of houten 
vloeren altijd een naad houden in verband met het uitzetten en/of het voorkomen van contactgeluid.
Plinten vrijhouden van de afwerkvloer en de vrije ruimte vullen met een elastische kit.
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1.3 - Algemene adviezen

Scheuren

In vrijwel iedere nieuwbouwwoning komen na verloop van tijd (krimp)scheurtjes en krimpnaden voor. 
Omloopscheuren langs plafonds en in hoeken blijft u helaas zien totdat u nieuw behang of een ande-
re wandafwerking neemt. U kunt ze dicht maken met een overschilderbare acrylaatkit. De naad afkit-
ten en daarna de kit met een vochtige kwast afstrijken. Dit geldt ook voor de krimpnaad die tussen de 
trapboom en de wand kan ontstaan.

•	 Naden	en	krimpscheuren	treden	onvermijdelijk	op	ten	gevolge	van	normale	(toelaatbare)		 	
 vormveranderingen.
•	 Dilataties	zijn	een	bewust	gekozen	verticale	naad.	Ze	bevinden	zich	in	de	langere	wanden	en		 	
 zijn noodzakelijk om onverwachte scheurvorming te voorkomen. U kunt deze afwerken   
 door de naad af te kitten. Afwerkingen die u hier overheen aanbrengt kunnen gaan scheuren.  
•	 Vormverandering	is	bijvoorbeeld	het	beetje	doorbuigen/bewegen	(de	toelaatbare	doorbui-	 	
 ging) van de draagvloer door het eigen gewicht maar ook door de bouwkundige belas ting 
  (wanden) en de belasting door woongebruik. De op de vloer geplaatste scheidingswand 
 ‘buigt/zakt’ mee, afhankelijk van de vloeroverspanning, de plaats en de lengte van de wand.  
 Op die manier ontstaan er naden/scheuren die zich aftekenen bij de aansluiting met andere 
  wanden en het plafond.
 Om deze reden gebruikt men voor de aansluiting van lichte scheidingswanden op andere   
 wanden een kunststof U-profiel waarin de wand kan bewegen. Constructieve vervorming 
  treedt op binnen de eerste 3 à 4 jaar na realisatie van de woning. Daarna is de constructie   
 stabiel.
•	 In	tegenstelling	tot	materialen	die	in	het	verleden	werden	toegepast	kennen	moderne	produc	
 ten vrijwel geen geboortekrimp meer (geboortekrimp is de krimp die optreedt kort na produc 
 tie en volledige uitharding van materialen).
 Omloopscheurvorming (de aansluiting van scheidingswanden tegen bouwkundige wanden en  
 bouwkundige plafonds) ontstaat door normale constructieve vervorming.
 Dit is materiaaleigen en zelden helemaal te voorkomen. Wanneer kort na oplevering voor een   
 harde wandafwerking (spackwerk en/of spachtelputz) wordt gekozen, is het raadzaam om   
 speciale aandacht te schenken aan deze aansluitingen door bijvoorbeeld de naden in te 
 snijden of af te plakken met gaasband, enige millimeters vrij van het plafond.
•	 Ontsierende	naden	bij	de	aansluiting	van	de	wand	tegen	het	plafond	kunnen	ook	worden		 	
 afgewerkt door plafondplinten.
•	 Om	schade	aan	harde	wandafwerking	te	voorkomen	moet	speciale	aandacht	besteed	worden		
 aan de aansluitdetails.
•	 Trappen	zullen	als	gevolg	van	droging	scheuren	gaan	vertonen	met	name	de	muuraansluiting		
 maar ook de houtverbindingen. Wacht om deze reden met het afwerken van deze aansluitin  
 gen tot 2 stookseizoenen.
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Plaatsen open haard/gashaard

Het plaatsen van een open haard en/of gashaard raden wij af uit milieutechnische overweging.

Bouwvocht

Uw woning bevat bij de oplevering veel bouwvocht. U moet er rekening mee houden dat het drogen 
altijd leidt tot krimp en dus tot scheurvorming van de toegepaste bouwmaterialen.
Ook kan er soms enige verkleuring van het spuitwerk ontstaan.

Het is aan te bevelen de eerste periode na de oplevering overmatig te ventileren en afhankelijk van 
het seizoen gelijkmatig te stoken. Zet overdag en ’s nachts de mechanische ventilatie in de hoogste 
stand en de verwarming op 18˚C à 20˚C.

Droogstoken
Wanneer de woning wordt opgeleverd kan deze nog behoorlijk vochtig zijn. Tijdens de bouw wordt 
bij de verwerking van verschillende bouwmaterialen een aanzienlijke hoeveelheid aan water gebruikt. 
Het meeste water verdampt tijdens de bouw. Het vocht dat na de oplevering nog in de woning aan-
wezig is verdampt in de zomer door de natuurlijke warmte en in de winter door droogstoken. Ter 
voorkoming van ongelijkmatige krimpverschijnselen moet de verdamping van het vocht gelijkmatig 
en langzaam plaatsvinden. Stook daarom niet te hoog en zorg voor voldoende ventilatie.
Condenswater, dat zich tijdens het droogstoken op de ruiten afzet, zakt naar beneden. Droog regel-
matig met een spons de vensterbanken en de kitvoegen van de onderdorpels.

Wat is bouwvocht?
Bouwvocht kan voorkomen in de gebouw schil, metsel/lijmwerk en betonconstructie. Maar ook in 
de houten onderdelen zoals kapconstructies, binnenspouwbladen en droge systeembinnenwanden 
zullen mede afhankelijk van de jaargetijden, waarin de bouw heeft plaatsgevonden, vocht bevatten.
Bouwvocht is dus vocht in materialen als gevolg van regen tijdens de (open) ruwbouwfase en uiter-
aard (en dit is het meeste bouwvocht) water wat is gebruikt tijdens het verwerken van materialen, zo-
als gestort beton, zandcementdekvloeren, stukadoorsmortel, sierspuitpleister enz. Een woning bevat 
bij de oplevering c.q. ingebruikneming van de woning veel bouwvocht.
 
Tips om bouwvocht kwijt te raken
•	 Bouwvocht	verdwijnt	door	ventilatie	uit	de	woning.	Goed	ventileren	is	dan	ook	erg	belangrijk.		
 Open zoveel mogelijk de ventilatieroosters in de buitengevels. De regelbare en afsluitbare   
 roosters zijn vaak boven of in de gevelkozijnen opgenomen.
•	 Laat	altijd	de	mechanische	ventilatie	aan	(nooit	de	stekker	eruit!).	Tijdens	uw	afwezigheid	kunt		
 u de installatie op het laagste toerental schakelen (3-standen schakelaar in de keuken).
•	 Verwarm	uw	woning	gelijkmatig,	dus	alle	radiatoren	opendraaien,	ook	op	de	slaapkamers	en		 	
 eventueel de zolder.
•	 Vooral	in	de	eerste	periode	niet	te	hard	stoken.	Temperaturen	tussen	de	15˚C	en	20˚C	zijn	goed.	
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’ s Nachts is het goed een temperatuur van minstens 15˚C te handhaven.
•	 Gelijkmatig	en	niet	te	hard	stoken	is	nodig	om	(te	grote)	krimpscheuren	in	materialen	en	om		 	
 onnodige verkleuring van sierspuitwerk of andere stukadoors-afwerkingen te voorkomen of te  
 beperken.
•	 Onvoldoende	ventilatie	kan	verkleuringen	(vlekken)	van	wanden	en	plafonds	tot	gevolg	heb	 	
 ben. Vooral sierspuitwerk of andere stukadoorsafwerkingen zijn tijdens het droogproces  
 bijzonder gevoelig voor verkleuringen door verontreinigde lucht, veroorzaakt door bijvoor  
 beeld sigaren- en sigarettenrook, wierook, kaarsen en kookdampen.
•	 Om	het	bouwvocht	zo	goed	mogelijk	te	laten	uitdampen	en	weg	te	ventileren	en	om	schim	 	
 melvorming te voorkomen is het verstandig de binnendeuren de eerste weken zoveel moge  
 lijk op een kier te laten staan. Meubels en kasten kunnen de eerste tijd het beste zo’n 5 cm los  
 van de wand geplaatst worden.
•	 Verwijder	zoveel	mogelijk	condenswater	dat	van	de	ramen	naar	beneden	zakt.
•	 Eventuele	schimmelplekken	eerst	goed	laten	drogen	en	daarna	met	een	zachte	borstel	afbor	 	
 stelen (of een zachte borstel op de stofzuiger).
•	 Een	goede	indicatie	dat	uw	woning	voldoende	droog	is,	is	het	moment	dat	er	geen	blijvende		 	
 condens meer op de ramen aanwezig is.
•	 Achter	knieschotten	zit	een	inspectie	ruimte,	hier	kan	schimmel	optreden	door	de	hoge	voch	 	
 tigheid in de woning, sla hierachter dan ook geen spullen op die vochtgevoelig zijn. Gebruikt u  
 deze ruimte wel zorg dan dat u voldoende ventilatie aanbrengt. 

Bergingen/garages

U dient er rekening mee te hou-
den dat bergingen en garages 
over het algemeen onverwarmd 
en niet geïsoleerd zijn en als 
vochtig moeten worden be-
schouwd. 

Het zal u duidelijk zijn dat het niet 
verstandig is om vochtgevoelige 
zaken in deze ruimten te plaatsen.

Voorbeeld van een houten berging.
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1.4 - Technische installaties

Gasleiding en gasmeter

De gasmeter is in de meterkast nabij de entree geplaatst en voorzien van een hoofdkraan. Indien u 
deze kraan dichtdraait sluit u de gehele gastoevoer voor de woning af.
Als de gasmeter voorzien is van een gasgebrekklep, hetgeen zichtbaar is op het typeplaatje dat zich 
op de gasmeter bevindt, ga dan als volgt te werk:

Gasgebrekbeveiliging of B-klep

1. Alle kranen van gasgebruikende toestellen goed sluiten;
2. Hoofdgaskraan weer openen;
3. 15 Minuten wachten;
4. Open daarna één voor één de kranen van de gebruikende  
 toestellen en stel ze volgens de bijgeleverde instructies in  
 bedrijf. De instructies van de cv-ketel bevinden zich   
 in hoofdstuk 2.3.

Is de gasmeter niet voorzien van een gasgebrekklep, dan stelt u de 
gebruikerstoestellen op de gebruikelijke wijze in bedrijf.

Indien één van de aangesloten gastoestellen defect is kunt u de bijbehorende gaskraan en zo nodig 
de hoofdkraan afsluiten.
Bij herstel van een storing moet u vóór het openen van de hoofdkraan nagaan of de overige kranen 
gesloten zijn, zodat er geen gas vrij kan uitstromen.
Bij een storing in uw eigen installatie dient u een erkend installateur in te schakelen. Een storing tot en 
met de meter dient te worden gemeld bij het nationaal storingsnummer 0800-9009.

Wanneer u een gaslucht in uw woning waarneemt: Gebruik beslist geen lichtschakelaars, lucifers, 
kaars of een aansteker. Deze bronnen veroorzaken namelijk een vonkje die voldoende is om een 
gasexplosie te veroorzaken. 

Een gaslek zal zich door middel van zeepsop makkelijk laten vinden, er vormen zich zeepbellen ter 
plaatse van het lek op de gasleiding.

Hoofdkraan  
open 

Hoofdkraan  
gesloten

Bediening hoofdkraan Wat te doen als u gas ruikt
•	 Sluit	direct	de	hoofdkraan	(hendel)	bij	de	gasmeter	in	de	 
 meterkast.
•	 Open	ramen	en	deuren.
•	 Vermijd	vuur	en	roken.
•	 Schakel	geen	elektrische	verlichting	of	toestellen	aan/uit.
•	 Bel	het	storingsnummer	 

 0800-9009.
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Riolering

In de meeste gemeenten wordt de woningriolering uitgevoerd in een gescheiden systeem,
namelijk vuilwater en schoonwater, waarbij de riolering voor vuilwater aangesloten is op het gemeen-
teriool. De binnen riolering van uw woning is weggewerkt in vloeren en wanden. Onder de begane-
grondvloer of in de parkeerkelder is de verzamelleiding van de riolering aangebracht.

Bij een verstopte riolering dient u eerst na te gaan of de sifons niet dichtgeslibd zijn. Bij de sifons van 
aanrecht, wastafels, fonteintje en wasmachine kunt u het dopje of beker van de sifon losdraaien en het 
vuil verwijderen.
Om een verstopping op te heffen kunt u ook gebruik maken van de bekende plomper. Ook kunt u ge-
bruik maken van een zogenaamd ontstoppingsmiddel, waarbij u echter strikt de gebruiksaanwijzing 
dient op te volgen.

Bij algehele verstopping dient u zelf of via de vve te (laten) onderzoeken waar de oorzaak zit. Hiertoe 
dient u het ontstoppingsstuk op te zoeken dat zich op uw eigen terrein bevindt. Als de verstopping 
zich buiten de erfgrens bevindt, kunt u de dienst Gemeentewerken waarschuwen die dan de nodige 
werkzaamheden zal verrichten. Blijkt echter dat de oorzaak bij de verbruiker ligt, dan dient u er reke-
ning mee te houden, dat de kosten op u worden verhaald.

Bij een rioolstank in de woning dient u regelmatig te controleren of de 
sifons van de condens afvoer van de cv-unit, stankafsluiters en putjes wel 
gevuld zijn met water.
Bij de condens afvoer van de cv-unit wordt de stank vaak voorkomen 
door elk half jaar een scheutje slaolie in de afvoer te gieten.

Drainage

Indien uw woning is voorzien van een drainage dient u, in verband met een blijvende goede werking 
van de drainage, de controlepunten en ontstoppingsstukken (zie revisietekening) op geregelde tijden 
te inspecteren. Desondanks wordt geadviseerd om de drainageleidingen minimaal elk jaar door te 
spuiten. 

Wij adviseren u om dit eventueel gezamenlijk met uw medebewoners/buren te doen, omdat dit tot 
lagere kosten leidt.
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Sanitair

Het schoonhouden van het sanitair heeft geen toelichting nodig. Wel is het van belang dat er geen 
jusresten, bandages, vochtig toiletpapier, e.d. door de toiletpot worden gespoeld.
De sifon onder de wastafel en van de spoelbak in de keuken regelmatig controleren en de aanwezige 
haar- en vetresten verwijderen om een goede doorstroming van het water te waarborgen. Ook het 
doucheputje dient u regelmatig schoon te maken.
Maak de kranen in de badkamer na gebruik droog met een doek om kalkvorming te vermijden.

Douchewand onderhouden
Trek na ieder gebruik van de douche met een wisser de panelen droog en wrijf de profielen af. Hier-
door wordt voorkomen dat kalk en vuil zich aan de douchewand gaat hechten. Als zich toch kalk 
vormt, kan dit alleen verwijderd worden met zuurhoudende middelen zoals schoonmaakazijn. Deze 
middelen zijn schadelijk voor de aluminium profielen en kitranden. Daarom altijd goed naspoelen met 
schoonwater als zure of agressieve middelen zijn gebruikt. Gebruik nooit schurende middelen.

In hoofdstuk 2.7 bevindt zich een gebruiksaanwijzing van de thermostatische kranen.

Goten, hemelwaterafvoerpijpen en kiezelbakken/plakplaten

Om overstroming van platte daken en verstopping van hemelwaterafvoerpijpen – en daarmee 
lekkages – te voorkomen, is het van belang dat deze onderdelen tweemaal per jaar worden schoon-
gemaakt. De belangrijkste vervuilers c.q. verstoppers zijn bladeren, vogelnesten en mos. Normaal 
gesproken is de beste tijd hiervoor tegen het eind van het najaar, als er geen bladeren meer van de 
bomen vallen. In een omgeving met veel bladval kan vaker schoonmaken nodig zijn.

Indien de hemelwaterafvoeren eventueel toch verstopt zijn geraakt, dient u deze door een vakman te 
laten ontstoppen.

Bij de inspectie controleren of de gegalvaniseerde gootbeugels c.q. hemelwater-pijpbeugels zijn gaan 
roesten. Zo nodig ontroesten en met geëigende producten behandelen.
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Waterleiding

In de meterkast bevindt zich de hoofdafsluiter en meestal de watermeter. 

 
Mocht er een storing of lekkage zijn vóór de meter, dan dient u het Waterleidingbedrijf te waarschu-
wen.
Bij een overlopend reservoir van het toilet kunt u het stopkraantje bij het reservoir dichtdraaien. Het 
tappunt voor de wasmachine is voorzien van een tapkraan met beluchter en een keerklep. Na gebruik 
van de wasmachine dient u de tapkraan te sluiten, zodat er geen druk op de slang van de wasmachine 
blijft staan.

Toepasbaar is bijvoorbeeld een waterslot met afstandvoeler en alarmsignaal. Zodra de “voeler” vocht 
waarneemt wordt de toevoer van water geblokkeerd en wordt elektra afgesloten. Tevens gaat er dan 
een alarmsignaal met lichtsignaal. De “voeler” is verkrijgbaar bij een elektra-installateur of sanitairhan-
del.
Ook is toepasbaar een waterslot dat u instelt op het aantal liters per wasbeurt in combinatie met een 
bak die groot genoeg is. Het waterslot is eenvoudig tussen de wasmachinekraan en de wasmachine-
slang te zetten.

Voorbeeld van een afsluitkraan  
met aftap mogelijkheid

Voorbeeld van watermeter
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Buitenkraan

Indien uw woning een buitenkraan heeft, bevinden de stop- en aftapkraan zich in het keukenblok, in 
de meterkast, onder het kruipluik of in de trapkast.

Bij weersverwachtingen onder het vriespunt is het raadzaam de buitenkraan en kranen in de garage/
berging af te sluiten door middel van de stopkraan en de druk van de leiding te halen door het ope-
nen van het aftapkraantje.
N.B.:  Hierna dient u de buitenkraan open te draaien.

Waterslag

In de drinkwaterinstallatie is het mogelijk dat door snel sluitende magneetventielen, die in wasmachi-
nes en vaatwassers voorkomen, er drukstoten in de installatie ontstaan, die het geluid veroorzaken 
van “de zogenaamde tik”, terwijl installatietechnisch de installatie goed is aangebracht en het dan ook 
niet kan worden voorkomen. Ook bij een greeps-mengkraan kan dit zich voordoen. Hierbij kan echter 
met een aangepast sluiten van de kraan het geluid beperkt worden.

Legionella voorkomen

Wanneer water lang in de leidingen heeft stilgestaan is er een grotere kans op legionella. Om besmet-
ting te voorkomen wordt geadviseerd om het leidingwater eerst door te laten lopen.

Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Ook in leidingwater, maar de hoeveelheden zijn vaak 
zo gering dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid. Een probleem ontstaat echter als de bac-
terie zich kan vermenigvuldigen. Dit gebeurt vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen 
de 25˚C en 50˚C, optimaal is 37˚C. In hoge concentratie kunnen legionellabacteriën de ‘veteranenziek-
te’ veroorzaken. Besmetting vindt plaats via de longen, door het inademen van een nevel van kleine 
druppeltjes water met de bacterie zoals bij douchen het geval kan zijn. Bij het drinken van water levert 
legionella dus geen enkel gevaar op! De ziekteverschijnselen kunnen uiteenlopen van een fikse ver-
koudheid tot zware griep en longontsteking.

Voorzorgsmaatregelen
Wilt u de kans beperken dat er geen legionella in het (douche)water zit, stel dan de temperatuur van 
uw warmwatertoestel – bijvoorbeeld een combiketel, boiler of kleine elektrische keukenboiler – in 
op 60˚C. Uw toestel wordt standaard door de fabrikant of installateur op 60˚C ingesteld. Het is aan te 
bevelen om deze instelling om de 1 à 2 jaar te controleren.

Spoel na afwezigheid van meer dan een week alle koud- en warmwaterleidingen goed door met 
respectievelijk koud en heet water. Doe dit totdat het water echt koud of heet is en laat het dan een 
minuut doorstromen.
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Een bubbelbad kunt u in zo’n geval het beste vullen met heet water (60˚C) en laten bubbelen (of volg 
de instructies van de leverancier). Na twintig minuten laat u het bad leeglopen en kunt u het weer 
veilig gebruiken. Ventileer de badruimte goed of verlaat voor alle zekerheid de badruimte.

Meer informatie over legionella thuis en op vakantie
Op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella vindt u tips hoe u legionellabesmetting 
kunt voorkomen. 

Ook buiten uw waterinstallatie kan legionella voorkomen, neem daarom de volgende maatregelen
•	 Ververs	water	dat	lang	op	een	warme	plek	in	een	plantenspuit	heeft	gestaan,	voordat	u	gaat		 	
 sproeien.
•	 Laat	ook	het	water	in	de	tuinslang	die	in	de	volle	zon	hangt	wegstromen	voordat	u	de	tuin	gaat		
 sproeien of er een kinderbadje mee vult.
N.B.:  Zie ook http://www.mijnhuisinstallatie.nl
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Elektra

De elektrische installatie is uitgevoerd als gemodificeerd centraaldozensysteem. Dit betekent dat alle 
schakelaars en wandcontactdozen in een ruimte verbonden zijn met één of meer dozen in het pla-
fond, waarop lichtpunten zijn aangesloten. De dozen zijn onderling verbonden en aangesloten op een 
groepenkast in de meterkast.
In de meterkast zijn enige groepen aangesloten op een aardlekschakelaar, die bij kortsluiting in wer-
king treedt.

Met de schakelaars op de groepenkast kan de elektrische installatie, of gedeelten hiervan, spanning-
vrij gemaakt worden. Doe dit altijd voordat u lampen gaat ophangen of werkzaamheden aan de 
installatie wilt verrichten.
Wijziging en uitbreiding van de installatie mag alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd. 
Bij de oplevering is een groepenschema aanwezig in de meterkast, waarop staat aangegeven op wel-
ke groep schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten zijn aangesloten.

Wat is elektriciteit?
Elektriciteit, ook wel stroom genoemd, wordt in woonhuizen ingevoerd met een spanning van 230 
Volt (V); verlichting en apparaten verbruiken stroom. Stroomverbruik wordt uitgedrukt in Watt (W) of 
kiloWatt (kW), de spanning in Volt (V) en het totale stroomverbruik in Ampère (A), waarbij de volgende 
formule geldt A x V = W.
Stroomverbruik wordt gemeten in kilowatturen (kWh).

Installatiedraad heeft de volgende kleurcodering:
Bruin  Fasedraad, aanvoerdraad, ook de + genoemd
Blauw  Afvoerdraad, nulleiding, ook wel de – of de 0 genoemd
Zwart  Schakeldraad, ook wel de lampendraad genoemd
Geel/groen Aardedraad

Bij een lichtpunt treft u een blauwe, een zwarte en een geel/groene draad aan. De blauwe en de zwar-
te (ook wel lampendraad genoemd) wordt aangesloten op de lamp. De aardedraad, de geel/groene 
draad wordt aangesloten op het aardcontact van het verlichtingsarmatuur (indien van metaal). Dit 
wordt vaak toegepast in de badkamer, bij een buitenlichtpunt of in de buitenberging. Bij een schake-
laar treft u een bruine en een zwarte draad aan. De bruine draad staat altijd onder spanning en wordt 
door de schakelaar wel of niet verbonden met de zwarte draad, die naar de lamp gaat en de lamp aan 
of uit schakelt. 

Bij een wandcontactdoos treft u een bruine, een blauwe en een geel/groene draad aan. De bruine en 
de blauwe zijn de fase (+) en de nul (0) voor de contacten. De aardedraad, de geel/groene draad wordt 
aangesloten op het aardcontact van de contactdoos, de juiste benaming is eigenlijk ‘wandcontact-
doos met randaarde’.

Toestemming en goedkeuring van de installatie
•	 Uw	installatie	voldoet	aan	de	wettelijke	(veiligheids-)voorschriften	(de	NEN	1010).	In	zijn	alge	 	
 meenheid geldt het advies de installatie ongemoeid te laten.
•	 Misschien	dat	het	ophangen	van	een	lamp	voor	u	een	eenvoudig	klusje	is.	Wijzigingen	of	uit	 	
 breidingen aan de installatie moeten altijd door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf  
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 worden uitgevoerd.
•	 Afhankelijk	van	uw	situatie	moet	u	bij	het	wijzigen	en/of	het	uitbreiden	van	de	elektrische		 	
 installatie rekening houden met de benodigde toestemming van uw verhuurder/eigenaar, de   
 Vereniging van Eigenaren en met de voorschriften van uw energiebedrijf.

 
Veiligheid en elektra
•	 Vocht	met	elektra	is	gevaarlijk,	ze	zijn	als	‘water	en	vuur’.	Wees	daarom	alert	bij	schoonmaak	 	
 werkzaamheden, maar ook bij bijvoorbeeld het afstomen of afweken van behang.
•	 Bij	het	aansluiten	van	een	verlichtingsarmatuur	of	andere	werkzaamheden	altijd	de	betreffen	 	
 de elektragroep uitschakelen. Controleer met een lamp of een ander apparaat (met stekker) of  
 met een spanningzoeker of de groep ook werkelijk spanningsloos is.
•	 Volgens	de	huidige	installatievoorschriften	moet	in	de	keuken	minstens	één	wandcontactdoos		
 op een andere groep zijn aangesloten. Houdt hier rekening mee en controleer of dit ook  
 correct is aangegeven op de groepenkaart.
•	 Lees	aandachtig	de	montagehandleiding	voordat	u	een	verlichtingsarmatuur	(lamp)	monteert.
•	 Zorg	voor	een	stabiele	trap	bij	het	ophangen	van	lampen	en	laat	u	door	iemand	assisteren.
•	 Het	is	bij	montagewerkzaamheden	aan	elektrische	installaties	belangrijk	om	de	contacten,		 	
 schroeven en draden goed te monteren en goed vast te zetten of aan te draaien. Losse contac- 
 ten geven storingen of kortsluiting. Ook kunnen er vonken ontstaan die aanleiding kunnen zijn  
 tot het ontstaan van brand.

Gereedschap en elektra
•	 Voor	eenvoudige	aansluitwerkzaamheden	(het	ophangen	van	lampen)	is	een	set	speciale		 	
 schroevendraaiers, een spanningzoeker en een striptang handig gereedschap.
•	 De	speciale	schroevendraaiers	zijn	behalve	bij	de	schroefkop	volledig	geïsoleerd	en	uiteraard			
 ook bruikbaar voor andere doeleinden.
•	 Een	spanningzoeker	(een	schroevendraaier	met	een	inwendig	lampje)	wordt	gebruikt	om	te		 	
 controleren of de stroom is in- of uitgeschakeld.
•	 Altijd	eerst	controleren	of	de	spanningzoeker	goed	werkt,	bijvoorbeeld	in	een	wandcontact	 	
 doos (stopcontact).
•	 Striptangen	worden	gebruikt	om	de	kunststof	isolatiemantel	van	elektradraad	te	verwijderen.
•	 Voor	het	trekken	van	installatiedraad	moet	altijd	een	professionele	trekveer	en	een	bijbehoren	
 de verenpomp gebruikt worden. Trekveren zijn verkrijgbaar in staal en kunststof en in verschil  
 lende lengten.
•	 Buizen	voor	elektra	zijn	van	kunststof.	Ze	worden	ook	wel	polyvoltpijp	genoemd.	De	bochten			
 bij voorkeur buigen met behulp van een buigveer.
 Er zijn ook kant-en-klare bochten en sokken verkrijgbaar. Bij aanleg van de  installatie, moet u   
 de pijpen goed vastzetten met beugels/zadels en de eventuele verbindingsstukken verlijmen.

Meterkast  | Instructiekaart en groepenverklaring
Behalve de groepenkaart of groepenverklaring vindt u in de meterkast vaak technische gegevens van 
de toegepaste groepenkast, van de kWh-meter en instructies over de werking en het testen van de 
aardlekschakelaar. Deze technische gegevens horen bij uw installatie. Bewaar deze gegevens zorgvul-
dig in de meterkast.

Hoofdzekering
Uw energiebedrijf voert de elektriciteit met een kabel binnen in uw meterkast. 
Deze kabel – de dienstleiding – wordt aangesloten in de aansluitkast. In deze verzegelde aansluitkast 
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bevindt zich ook de hoofdzekering of in geval van een 3-fase installatie (bij grote woningen met veel 
apparatuur of bij koken op elektra) zelfs 3 hoofdzekeringen. Bij overbelasting van de installatie kan de 
hoofdzekering ‘doorslaan’.

In dit geval dient u contact op te nemen met uw energiebedrijf. Overbelasting kan ontstaan door on-
deskundige uitbreiding van de installatie of door het aansluiten van teveel apparaten.

Elektriciteitsmeter
Boven de aansluitkast (hoofdstoppenkast) bevindt zich de elektriciteitsmeter 
(de kWh-meter of de kilowattuurmeter). Ook deze meter is verzegeld en 
werkzaamheden aan de meter mogen uitsluitend worden uitgevoerd door het 
energiebedrijf.

Hoofdschakelaar
Afhankelijk van de uitvoering en omvang van de installatie kan een hoofdschakelaar worden toege-
past. Deze hoofdschakelaar is geplaatst tussen de elektrameter en de groepenkast (vaak ook opgeno-
men in de groepenkast) en schakelt de gehele stroomtoevoer aan of uit.
Een hoofdschakelaar wordt toegepast bij een installatie met een uitgebreid aantal groepen, maar ook 
wanneer bijvoorbeeld de groepenkast en de elektriciteitsmeter zich niet in dezelfde ruimte bevinden.
 
Groepenkast
Boven de elektriciteitsmeter bevindt zich de groepenkast. Deze wordt ook wel de stoppenkast, of 
de verdeelkast genoemd. In de groepenkast wordt de elektriciteit verdeeld over meerdere groepen: 
lichtgroepen (lichtpunten en wandcontactdozen) en apparatengroepen (wasmachine en eventueel de 
wasdroger, vaatwasser en/of oven en bij koken op elektra de zogenoemde kookgroep).
De verdeling van de installatie staat aangegeven op de groepenkaart of groepenverklaring.
 
Overbelasting
Iedere elektragroep is beveiligd tegen overbelasting. Het maximale toelaatbare stroomverbruik staat 
op de betreffende groep aangegeven. Een groep met een ampèrage van bijvoorbeeld 16 Ampère (A) 
‘slaat door’ bij stroomafname van meer dan 16 Ampère x 230 Volt = 3.680 Watt. De groep is dus maxi-
maal belastbaar tot circa 3,7 kiloWatt (kW).
Wasmachines, elektrische ovens, wasdrogers en vaatwassers zijn apparaten met een hoog stroomver-
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bruik (een wasmachine van 3 kW bijvoorbeeld). Deze apparaten worden dan ook apart aangesloten 
op een eigen groep. Op deze zogenaamde apparatengroepen mogen geen andere apparaten worden 
aangesloten. Ook mogen deze groepen niet worden gebruikt voor uitbreiding van de installatie.
Indien warmte wordt geleverd door derden (stadsverwarming) of de warmte-opwekker buiten de 
ondernemer om, rechtstreeks aan de koper wordt verkocht of verhuurd, dan is de ondernemer niet 
aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de door derden geleverde apparatuur en/of onvoldoende 
warmtelevering.

Aardlekschakelaar of Alamat aardlekautomaat
De elektriciteitgroepen worden beveiligd door middel van één of meerdere aardlekschakelaars. Op de 
groepenkast en/of de groepenkaart wordt aangegeven, welke groepen door welke aardlekschakelaar 
worden beveiligd.
De aardlekschakelaar schakelt de aangesloten groepen onmiddellijk uit bij een aardlek. Het reageert 
als er stroom ‘weglekt’ door ondeugdelijke installatie of door aansluiten van ondeugdelijke apparaten 
op wandcontactdozen. Ook worden er wel installatie automaten toegepast met ingebouwde eigen 
groepsaardlekschakelaar, deze worden ook wel aangeduid met de merknaam ‘Alamat’.

Uitval aardlekschakelaar
Wat te doen als de aardlekschakelaar spontaan uitvalt? Probeer eerst de aardlekschakelaar in te zetten. 
Lukt dat niet, schakel dan alle groepsschakelaars uit. Zet nu de aardlekschakelaar in. Schakel vervol-
gens de groepsschakelaars één voor één in, totdat de aardlekschakelaar opnieuw uitvalt. De laatst 
ingeschakelde groepsschakelaar leidt naar de groep waar het probleem zit. Schakel alle toestellen die 
aangesloten zijn op die groep uit. De aardlekschakelaar dan weer inzetten en het afzonderlijk inscha-
kelen van alle toestellen leidt naar het defecte toestel.

Testen van de aardlekschakelaar
Voor een veilige installatie is het noodzakelijk dat de aardlekschakelaar of de Alamat aardlekautomaat 
goed werkt.
De werking dient regelmatig gecontroleerd te worden. Dit doet u als volgt:
•	 Druk	de	testknop	(T)	in,	indien	de	schakelaar	uitschakelt	is	de	werking	in	orde.
 Mocht de schakelaar niet uitschakelen dan duidt dit op een defect dat hersteld moet worden   
 door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.
•	 Let	op:	bij	het	testen	wordt	de	stroom	tijdelijk	uitgeschakeld.	Doe	daarom	de	test	wanneer	de			
 wasmachine, oven, computer, enz. niet in gebruik zijn.

Apparatuur zoals een klokradio, magnetron, enz. moeten eventueel opnieuw worden ingesteld. Wan-
neer u veel van dergelijke apparatuur heeft, is het handig een test te doen wanneer de wisselende 
zomer- en wintertijd ingesteld moet worden.

Loze leidingen
Moderne installaties voorzien in een aantal loze leidingen ten behoeve van eventueel toekomstig 
gebruik. Meestal gaat het om een loze kookleiding en loze boilerleiding.
Beide loze leidingen lopen vanaf de meterkast naar de keuken. Daar eindigen de loze leidingen in een 
lege doos, die is voorzien van een afdekplaat. De loze leidingen beginnen in de meterkast en zijn niet 
aangesloten op de installatie. Loze leidingen worden bij de aanleg voorzien van een controledraad. 
Deze draad geeft aan dat de leiding niet verstopt zit.
Hoewel de controledraad ook wel eens trekdraad wordt genoemd, is het niet de bedoeling deze draad 
te gebruiken als trekveer. Gebeurt dat wel dan kan dat juist aanleiding tot verstopping van de leiding 
geven.
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Loze kookleiding
De loze kookleiding is in de buurt van de opstelruimte voor het kooktoestel geplaatst. 
Let op:
•	 De	loze	doos	kan	achter	de	achterwand	van	het	naastgelegen	keukenkastje	zitten.
•	 De	loze	kookleiding	kan	worden	gebruikt	voor	het	aansluiten	van	een	elektrisch	kooktoestel		 	
 zoals een elektrische kookplaat, een keramische kookplaat, het koken op inductie, een oven of  
 een gecombineerd toestel met kookplaat en oven.

Het bedraden en monteren van een contactdoos en het aansluiten en/of uitbreiden op de groepen-
kast moet altijd door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Loze boilerleiding
De loze boilerleiding is meestal in het gootsteenkastje gemaakt. Let op: de loze doos kan zich achter 
de achterwand van het keukenkastje bevinden. In de praktijk wordt deze leiding zelden gebruikt, 
omdat een cv-combitoestel ook het warme water voor de keukenmengkraan verzorgt. Volgens de 
voorschriften dient deze loze boilerleiding aanwezig te zijn, maar installateurs gebruiken deze leiding 
ook weleens voor het aansluiten van een vaatwasser.
Bij het aansluiten van apparaten met een hoog energieverbruik kan het noodzakelijk zijn dat de aan-
sluiting van uw energiebedrijf gewijzigd moet worden van 1-fase naar een 
3-fase. Een andere elektriciteitsmeter is dan noodzakelijk.

N.B.:  Hang in de meterkast de groepenkaart waarop is aangegeven welke     
  wandcontactdozen, lichtpunten en apparaten op de diverse groepen zijn    
  aangesloten.
N.B.:  Zie ook http://www.mijnhuisinstallatie.nl
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Centrale verwarming

Individuele verwarming
De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoogrendement 
cv-ketel met warmwatervoorziening. De installatie is uitgevoerd als twee-pijpssysteem met radiatoren 
en/of convectoren, waarbij de horizontale leidingen gedeeltelijk in de dekvloer zijn weggewerkt. De 
verticale leidingen zijn gedeeltelijk opbouw.
in vrijwel alle vertrekken zijn radiatoren en/of convectoren geplaatst. De installatie is dusdanig bere-
kend, dat voldaan wordt aan de geldende normen, uitgaande van een minimale buitentemperatuur 
van -10°C en een maximale windsnelheid van 8 m/s bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrek-
ken. Deze normen kunt u terugvinden in de garantieregeling.

Verwarming met radiatoren

De temperatuur in de woning kunt u regelen door de thermostaat in de kamer in te stellen. Bovendien 
kunt u per vertrek de warmte aanpassen door de kranen op de radiatoren en/of convectoren verder 
open of dicht te draaien. Het is af te raden de kranen van de verwarming in de woonkamer en de 
keuken dicht te draaien. Beter is het de thermostaat lager te zetten. Doet u dat niet, dan kan de tem-
peratuur in andere vertrekken te hoog worden. Zorg er ook voor dat er altijd een paar radiatoren open 
staan, zodat het water kan circuleren.

Vloerverwarming als hoofdverwarming

De temperatuur in de woning kunt u regelen door de thermostaat in de woonkamerkamer in te stel-
len. Daarnaast kunt u per vertrek de maximale temperatuur instellen. Laag Temperatuur Verwarmings-
systemen (LTV) reageren langzamer dit maakt dat nachtverlaging niet aan te raden is. LTV biedt voor-
delen op het gebied van comfort, binnen luchtkwaliteit en veiligheid. Het zelfregulerende vermogen 
ligt hoger dan bij Hoog Temperatuur Verwarming. Hierdoor treden minder schommelingen op van de 
vertrektemperatuur en wordt een comfortabele binnentemperatuur gerealiseerd.

Vloer verwarming (LTV) en koeling

In de zomer periode is het met systemen (warmtepomp met bron, collectieve voorziening met bron) 
die warmte  opslaan mogelijk om de woning te koelen. Deze koeling gebeurt door het vloerverwar-
mingssysteem met kouder water te laten functioneren. Op deze manier kan de temperatuur in de 
woning enkele graden verlaagd worden. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de vloerafwerking en de eventuele ondervloeren. 
Niet elke soort is geschikt om in combinatie met vloerkoeling toe te passen.
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Thermostaat

Plaats geen schemerlampen of andere apparaten die warmte afgeven dicht bij de thermostaat omdat 
het instrument daarop reageert.
De thermostaat is een gevoelig meetinstrument dat voorzichtig moet worden behandeld.
Er zijn tegenwoordig meerdere sturingssystemen en/of combinaties van systemen mogelijk.
Zie hiervoor de technische informatie van uw cv-installatie. 
De gebruikershandleiding bevindt zich in hoofdstuk 2.3.

Combiketel en het bijvullen van het circuit
Afhankelijk van merk en type kan er sprake zijn van een automatisch voorrangsysteem. Het tappen 
van warm water heeft dan voorrang boven de verwarming. Als er lang of veelvuldig wordt gedoucht 
koelt de centrale verwarming enigszins af.
Bijvullen van de installatie gebeurt door het aansluiten van de vulslang op de vulaftapkraan van de 
wasmachine-aansluiting met de cv-ketel (of meest dichtstbijzijnde radiator indien die is voorzien van 
een manometer). Zorg ervoor dat de vulslang gevuld is met water en dat de ketel uitgeschakeld is 
voordat deze wordt aangesloten. 
Vervolgens opent u de kraan tot de manometer minimaal op 1,5 bar (in koude toestand) aangeeft. In-
dien de installatie meer dan eenmaal per jaar bijgevuld moet worden, is het raadzaam de installateur 
te bellen. Dit in verband met mogelijke lekkage in het systeem. Zie ook de bijgeleverde handleiding 
van de ketel.

Ontluchten van de centrale verwarming
Lucht in de installatie kan hinderlijke geluiden (borrelen, ruisen, etc.) veroorzaken en is schadelijk 
voor de circulatiepomp. De lucht is afkomstig uit het verse water dat met het bijvullen in de installatie 
wordt gebracht. Ontlucht na het bijvullen en bij hinderlijke geluiden als volgt:
•	 Schakel	de	ketel	uit,	zodat	de	circulatiepomp	stopt.
•	 Laat	de	installatie	een	paar	minuten	tot	rust	komen.
•	 Ontlucht	via	de	ontluchter	op	de	hoogste	punten	van	de	leidingen	en	via	de	ontluchter	op	de			
 radiatoren.
•	 Schakel	de	ketel	weer	in.

Het buiten bedrijfstellen van de centrale verwarming
Het verdient de aanbeveling de installatie gedurende het hele stookseizoen in bedrijf te laten (vooral 
’s nachts) in verband met bevriezingsgevaar van de verwarmingsinstallatie, waterleiding, enz. Wel kan 
men bij (langdurige) afwezigheid de kamerthermostaat op een lagere stand instellen (bijvoorbeeld 
15˚C), zodat het verbruik tot een minimum beperkt wordt.

Onderhoud cv-(combi)ketel
Wij adviseren u een onderhoudscontract af te sluiten met een erkend installatiebedrijf. Jaarlijkse con-
trole en onderhoud van de ketel is nodig, kan veel problemen voorkomen en de levensduur van uw 
installatie verlengen.

Bedieningsvoorschrift voor het inschakelen van de verwarming
Eerst controleert u of:
•	 De	installatie	en	de	ketel	goed	gevuld	(ongeveer	2	bar)	en	ontlucht	zijn.
•	 De	waterdruk	in	koude	toestand	minimaal	1	bar	is	(dit	is	af	te	lezen	op	de	manometer	bij	de		 	



30

 ketel of bij een van de radiatoren).
•	 De	elektrische	stroom	ingeschakeld	is.
•	 De	gaskraan	onder	het	toestel	en	bij	de	gasmeter	in	de	meterkast	geopend	is.

Uitschakelen
Als u de ketel tijdelijk wilt uitschakelen, dan kunt u dit doen door de kamerthermostaat op de laagste 
stand te zetten. In de zomermaanden, wanneer u geen verwarming nodig heeft, moet u eveneens de 
kamerthermostaat laag zetten.
Haal nooit voor lange tijd de stekker van de ketel uit het stopcontact. De pomp van de ketel gaat dan 
vastzitten, waardoor de ketel bij inschakeling kapot gaat.

Vullen van de installatie
De verwarmingsinstallatie moet worden bijgevuld als de druk onder de 1 bar komt (rode naald). De 
druk kunt u aflezen op de manometer. Het vullen gaat als volgt: 

•	 De	ketel	uitschakelen.	
•	 Het	uiteinde	van	de	vulslang	aansluiten	op	de	wasmachinekraan	en	de	slang	eerst	vullen	met			
 water.
•	 De	lucht	is	nu	uit	de	slang.
•	 Het	andere	uiteinde	van	de	vulslang	aansluiten	op	de	cv-installatie	of	ketel.
•	 Draai	eerst	de	kraan	langzaam	open.
•	 Draai	vervolgens	de	vulkraan	van	de	ketel	open.	Er	stroomt	nu	water	in	de	installatie.
•	 De	vulkraan	sluiten	en	de	toevoerkraan	dichtdraaien.
•	 De	stekker	weer	in	het	stopcontact	plaatsen,	in	bedrijf	stellen
•	 Controleer	of	u	warmwater	heeft	en	of	de	verwarming	functioneert.
•	 De	installatie	opstoken	tot	ongeveer	25˚C.
•	 Dan	weer	de	stekker	uit	het	stopcontact	halen	en	een	kwartier	wachten.
•	 De	installatie	ontluchten.
•	 Hierna	de	slang	voorzichtig	losdraaien.	Als	u	de	stekker	van	de	cv-ketel	weer	in	het	stopcontact		
 stopt start de ketel weer.
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Opheffen van storingen
U kunt enkele storingen zelf opheffen door na te gaan:
•	 Of	de	stekker	van	de	ketel	goed	in	het	stopcontact	zit.
•	 Of	de	installatie	goed	ontlucht	is,	anders	ontluchten	zoals	omschreven.
•	 Of	de	druk	in	orde	is,	minimaal	1	bar,	anders	bijvullen	zoals	omschreven.
•	 Of	de	zekering	van	het	elektra	in	orde	is.
•	 Een	uitgebreide	lijst	met	voorkomende	storingen	en	mogelijke	oplossingen	is	te	vinden	in	de			
 documentatie van de ketelleverancier.
•	 Voor	andere	systemen	zoals	collectiefsysteem,	stadsverwarming	en	warmtepomp	gelden	an	 	
 dere onderhoudsvoorschriften. Binnen appartementsgebouwen kan er sprake zijn van   
 een collectief verwarmingssysteem.
 
 
Warmteopwekking
De ondernemer moet bij warmtelevering door derden aangeven welke onderdelen onder de garantie 
van de ondernemer vallen.

Voor uitgebreide informatie en een gebruiksaanwijzing over de desbetreffende installatie wordt u 
doorverwezen naar hoofdstuk 2.3 en de documentatie die is geleverd bij de installatie.

Alleen bij regelmatig deskundig onderhoud kan aanspraak worden gemaakt op de garantie.

Onderhoud centrale verwarmingsinstallatie
Voor een blijvend goede werking van het toestel en installatie is het noodzakelijk dat er regelmatig 
een controle plaatsvindt.
Wij adviseren u een service- en onderhoudsovereenkomst af te sluiten.

Wijzigingen
Indien de installatie wordt gewijzigd, zullen alle aanspraken op garanties komen te vervallen.
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Natuurlijke ventilatie (toevoer)

De reiniging- en onderhoudsvoorschriften bevinden zich in hoofdstuk 2.4.

Spuien
Spuien is het kortstondig toelaten van grotere hoeveelheden frisse lucht. Anders dan ventileren wat 
een constante stroom van verse lucht inlaat, is spuien bedoeld om een woning tijdelijke ‘door te luch-
ten’. Spuien kan door een raam open te zetten. Zowel bij mechanische ventilatie als balansventilatie is 
dit spuien gunstig voor een goed binnenklimaat. Energetisch is dit echter nadelig doordat de cv aan 
zal slaan.

Mechanische ventilatie C (afvoer)

Uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De ventilatie afvoerunit wordt gemon-
teerd en aangesloten op kanalen die in de betonvloer zijn gestort. In de keuken, badkamer, de toilet-
ruimte en eventueel de (inpandige) berging wordt de lucht mechanisch afgezogen door de mecha-
nische afzuiginstallatie. De mechanische ventilatie wordt geregeld door een schakelaar die meestal is 
aangebracht in de keuken (bij de unit van deze ventilatie wordt een onderhoudsboekje geleverd). Via 
roosters in de voor- en achtergevel wordt verse lucht aangevoerd.

Het is niet mogelijk om op het afzuigpunt van de mechanische ventilatie in de keuken een afzuigkap 
met motor aan te sluiten. Bij het kopen van een afzuigkap dient u hier rekening mee te houden.

Om de kookluchtjes in uw keuken af te zuigen zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:
•	 Het	aanbrengen	van	een	hoog	rendement	afzuigkap.	Deze	optimaliseert	door	middel	van	een		
 luchtgordijn de afzuiging van de schouw.
•	 Het	aanbrengen	van	een	recirculatie	afzuigkap	met	motor.	Hierbij	gaat	de	afgezogen	lucht		 	
 door een koolstoffilter en wordt daarna weer in de ruimte geblazen.
•	 Afzuigkap	met	motor	en	kanaal	naar	buiten.

De (mechanische) balansventilatie D

Uw woning is voorzien van een warmte-terug-win-unit (WTW-unit). Dit systeem is gebaseerd op het 
terugwinnen van warmte uit de lucht die wordt afgezogen. 
Bij dit systemen wordt de lucht niet door roosters in de kozijnen naar binnengelaten, maar wordt de 
lucht via de unit aangezogen. De unit wisselt de binnenkomende lucht met de uitgaande lucht en 
verwarmd de in te blazen lucht voor. Er bevindt zich in elke ruimte minimaal één inblaasventiel en/of 
één afzuigventiel. De opening onder binnendeuren is onderdeel van dit systeem. Het door een borstel 
afsluiten van deze ventilatieopening beperkt de werking van het systeem. Dit systeem functioneert 
slecht als er extra openingen worden gemaakt in de gebouwschil,  een afzuigkap met motor recht-
streeks naar buiten of een open haard maken dat het systeem in onbalans komt.
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Reinigen roosters
Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerroosters minimaal 1x 
per jaar of zoveel vaker als nodig blijkt.
Deze zijn eenvoudig zelf schoon te maken. Maak het binnenrooster los en 
maak deze schoon met water en zeep. Zuig zo nodig voorzichtig het bin-
nenwerk van de toevoer schoon. Plaats daarna dit rooster terug. Meestal 
zijn deze binnenroosters eenvoudig los en weer vast te klikken, zie hier-
voor de handleiding van de fabrikant.

Onderhoud ventilatiesystemen

Voorbeeld van een afzuig ventiel

Reinigen afvoerkanalen
In de loop van de jaren bestaat de kans dat de luchtkanalen vervuild raken. Reinigen van de kanalen is 
gewenst en ook mogelijk. Neem hierover contact op met uw installateur.

Schoonmaken en vervangen filters
•	 Maak	minimaal	het	filter	in	de	ventilatie-unit	schoon	volgens	de	voorschriften	van	de	fabrikant 
 /leverancier. Plaats ze altijd in dezelfde stand terug zoals ze eruit gehaald zijn. 
 Schakel tijdens het schoonmaken de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact te  
 halen. Zie voor meer informatie de handleiding van de toevoerunit. 
•	 Vergeet	niet	de	ventilatie-unit	weer	aan	te	zetten.
•	 Vervang	minimaal	2x	per	jaar	het	filter,	dit	is	eenvoudig	zelf	te	doen.	Ook	kunt	u	dit	door	de		 	
 installateur laten doen.
•	 U	kunt	filters	kopen	bij	uw	installateur,	via	internet	en	bij	de	fabrikant.

Let op: Dat u een filter koopt die bij uw type ventilatie-unit hoort!
 Wordt er in de omgeving van uw woning verbouwd of is er veel stof in de lucht?    
 Reinig/vervang het filter dan vaker.

Af-/aanvoerventielen
Deze zijn eenvoudig zelf schoon te maken. Doe dit minimaal 1x per jaar met water en zeep. Of doe het 
zodra bij de opening vuil te zien is.

Er zijn verschillende soorten ventielen, maar voor alle geldt:
•	 Maak	de	ventielen	één	voor	één	schoon	en	plaats	ze	direct	terug.	Zo	voorkomt	u	dat	u	de	ven-		
 tielen verwisselt.
•	 Verwissel	de	ventielen	onderling	niet,	omdat	ze	in	veel	systemen	 
 ingesteld zijn op een bepaalde hoeveelheid lucht die bij dat vertrek  
 hoort. Wijzig (als dat al kan) de afstelling van de binnenconus niet.
•	 Plaats	ze	steeds	op	dezelfde	wijze	terug	zoals	u	ze	ook	eruit	gehaald	 
 heeft.
•	 In	de	loop	van	de	jaren	bestaat	de	kans	dat	de	luchtkanalen	vervuild	 
 raken. Reinigen van de kanalen is gewenst en ook mogelijk. Neem  
 hiervoor contact op met uw installateur. 
Een handleiding voor de mechanische ventilatie is verwerkt in hoofdstuk 2.5. Voorbeeld van een  

inblaasventiel
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Rookmelders

De rookmelder dient regelmatig gecontroleerd te worden volgens de voorschriften die verwerkt zijn 
in hoofdstuk 2.6.

Uw woning is voorzien van rookmelders die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. 
De rookmelders zijn voorzien van een batterij of accu voor het geval de elektriciteit uitvalt. 
Alle rookmelders in uw woning zijn aan elkaar gekoppeld, als 1 van de melders rook signaleert gaan 
alle rookmelders in werking. Dit gebeurt ook bij het testen. 

Testen van de rookmelder doet u door de testknop in te drukken. U hoort dan een harde piep. Test 
rookmelders niet door rook, een sigaret of een kaars er onder te houden hierdoor kan de melder be-
schadigen. 

Als het alarm niet werkt, laat dan de rookmelder controleren door een elektricien. 

Maak de buitenzijde van de melder regelmatig (2 maandelijks) schoon met een vochtige doek en zuig 
met een zachte borstel van de stofzuiger eventueel stof voorzichtig uit de melder. Teveel stof kan een 
goede werking van het alarm verhinderen, met als mogelijk gevolg valse meldingen.    

Wanneer de rookmelder vals alarm geeft mag u de batterij NOOIT verwijderen, van de aansluiting 
scheiden of de stroomtoevoer onderbreken. Voor vals alarm is de rookmelder voorzien van een False 
Alarm Control. Wanneer er vals alarm wordt geconstateerd dient de knop voor False Alarm Control te 
worden ingedrukt waardoor de rookmelder voor gedurende 15 minuten wordt uitgeschakeld. 

Als de batterij(en) bijna op zijn, wordt een geluidssignaal gegeven. Voor verdere onderhoudsvoor-
schriften verwijzen we u naar de fabriekshandleiding van de rookmelder hoofdstuk 2.6.
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1.5 - Condensatie en ventilatie

Hoe ontstaat condensvorming?

Hoe ontstaan van condensvorming wordt bepaald door twee hoofdzaken:
1. De oppervlaktetemperatuur van het onderdeel.
2. De relatieve vochtigheid in het vertrek.

Als de oppervlaktetemperatuur van het onderdeel lager is dan de luchttemperatuur in het vertrek en 
wanneer ook de relatieve vochtigheid in het vertrek hoog is, kan condensvorming optreden.

Condens op de buitenzijde van HR-glas

Gezien de hoge isolatiewaarde van 
HR-glas wordt de temperatuur van 
het buitenglasblad slechts in geringe 
mate beïnvloed door de verwarmde 
binnenomgeving. Er is dus sprake van 
weinig warmteverlies door de begla-
zing. Het is soms mogelijk dat op de 
buitenzijde van de HR-beglazing con-
dens optreedt. Dit verschijnsel vindt 
eigenlijk ’s nachts plaats, vanwege 
een lage buitentemperatuur samen 
met een hogere relatieve vochtigheid. 
Bij het dag worden zal deze condens-
vorming weer verdwijnen.

Voorbeeld van condens op  
de buitenzijde van het glas

Hoe ontstaat een lage oppervlaktetemperatuur?

De woningen voldoen aan hoge isolatienormen. Toch geven grote, voor afkoeling gevoelige, opper-
vlakken nogal eens condensproblemen te gevolge van een aantal wisselende oorzaken. Voorbeelden 
van dergelijke oppervlakken zijn onder andere het plafond van de kelder en de met de buitenlucht in 
aanraking komende gevels.
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Hoe ontstaat een hoge relatieve vochtigheid?

De laatste jaren wordt in de woningbouw bijzondere aandacht besteed aan isolatie en kierdichting. 
Oudere woningen zijn, in vergelijking hiermee, “zo lek als een mandje”, zodat een belangrijk deel van 
het in de woning geproduceerde vocht via de aanwezige naden en kieren ontsnapt. In de later ge-
bouwde woningen ontstaat dus eigenlijk een gebrek aan ventilatie, waardoor het vochtgehalte in de 
lucht, de relatieve vochtigheid dus, langzaam oploopt. De hoeveelheid waterdamp die gemiddeld 
door een gezin van vier personen wordt geproduceerd, bedraagt 7 tot 14 liter water per etmaal. Deze 
vochtigheid ontstaat door: transpireren, koken, wassen, drogen, planten, huisdieren, etc.

Wat is relatieve vochtigheid?

Bij een bepaalde temperatuur is een bepaalde hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig. De 
hoeveelheid waterdamp hoeft niet de maximale hoeveelheid waterdamp te zijn, die bij die bepaalde 
temperatuur in de lucht aanwezig kan zijn. Indien bij een bepaalde temperatuur wel de maximaal mo-
gelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig is, spreken we van 100% relatieve vochtigheid bij 
die bepaalde temperatuur. 
Op onderdelen met die bepaalde temperatuur vindt dan nog net geen condensvorming plaats. 
Neemt echter de vochtigheid toe of wordt de temperatuur lager, dan treedt wel condensvorming op.

De hoeveelheid waterdamp in de lucht van een bepaalde temperatuur wordt dus aangeduid in relatie 
(als percentage) tot de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp (= 100%) bij die bepaalde tem-
peratuur. Daarnaast kan lucht met een hogere temperatuur meer waterdamp bevatten dan lucht met 
een lagere temperatuur. De relatieve vochtigheid kunt u zelf meten met een hygrometer.

Hoe kan de relatieve vochtigheid worden verlaagd met een ventilatiesysteem?

Een plotselinge, vaak plaatselijke toename van de relatieve vochtigheid vindt plaats bij:
•	 koken,	de	waterdamp	is	zelfs	zichtbaar;
•	 douchen,	ook	zichtbaar	en	de	tegels	“beslaan”;
•	 een	feestje,	de	ruiten	“beslaan”.

Hoe sneller het vocht kan worden afgevoerd, des te eerder zal de relatieve vochtigheid verbeteren. 
Het is daarom belangrijk de ventilatieopeningen in de badkamer en keuken open te laten. Bij aan-
wezigheid, voor langere tijd, van meerdere personen in één vertrek altijd twee ventilatieopeningen 
tegenover elkaar open laten staan in de betreffende ruimte. 
De woonkamer vóór het slapen gaan en de slaapkamers na het slapen luchten.
Hiervoor is het openzetten van de ramen gedurende ongeveer 15 minuten voldoende. Indien uw wo-
ning is voorzien van een ventilatiesysteem, dan dient dit permanent in werking te blijven. Tijdens het 
koken of douchen en tot minimaal een half uur daarna dient de mechanische ventilatie op de hoogste 
stand te draaien.
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Hoe kan condensvorming worden voorkomen of beperkt?

In het algemeen door de relatieve vochtigheid te verlagen en de warmtetoetreding te verbeteren.
Ook de materiaalopbouw van het onderdeel speelt daarbij een rol. Bijvoorbeeld een gemetselde en 
gestukadoorde wand kan zonder problemen meer vocht opnemen dan een betonwand.
De condensplekken ontstaan meestal vlak boven de plint achter de kasten, meubels en gordijnen 
en openbaren zich als grijze of zwarte vlekjes, die zich geleidelijk uitbreiden. Controleer of alle door-
voeren in de beganegrondvloer (cv-leidingen, leidingen in de meterkast) afgedicht zijn. Meubels en 
kasten dienen minimaal 5 cm vrij van de wanden te worden gehouden.
In vertrekken met zichtbare condensvorming geen was te drogen hangen.
Condensvorming treedt op bij temperatuurverlaging.
Om dit te voorkomen dient de nachttemperatuur niet lager te zijn dan circa 16˚C. 
Dit is 4˚C lager dan de avondtemperatuur en 2˚C lager dan de dagtemperatuur.
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1.6 - Verstandig met energie

Algemeen

Energie is kostbaar en beperkt. De luxe om er onbeperkt gebruik van te maken, kunnen we ons niet 
meer permitteren. Zuinigheid met energie is daarom noodzakelijk.

Omdat voor verwarming de meeste energie verbruikt wordt, zijn de maatregelen om uw huis energie-
zuinig te maken voornamelijk hierop gericht.
De mate waarin deze maatregelen worden getroffen bepaalt hoeveel er op de energie 
rekening kan worden bezuinigd.

Verwarming van de woning

•	 Houd	uw	energieverbruik	in	de	gaten	door	regelmatig	(bijvoorbeeld	maandelijks)	de	meter 
 standen op te nemen. Gezien de hoeveelheid bouwvocht in een woning, is het eerste jaar van 
 bewoning niet representatief.
•	 Als	u	de	binnendeuren	zoveel	mogelijk	openlaat,	bevordert	u	een	goede	luchtdoorstroming 
 van de verschillende vertrekken. Bovendien voorkomt u het kromtrekken van de binnen- 
 deuren.
•	 Zet	de	thermostaat	lager	bij	langdurige	(meerdere	dagen)	afwezigheid.	Denk	wel	aan	het	 
 bevriezingsgevaar.
•	 Veel	warmte	gaat	verloren	door	het	glas,	óók	door	dubbel	glas!	Sluit	daarom	’s	avonds	en	 
 ’s nachts de gordijnen of binnenzonwering (bijvoorbeeld aluminium lamellenzonwering met  
 de holle zijde naar binnen gekeerd). 
 Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen. Ook isolerende  
 (rol-)luiken zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies te beperken.
•	 Profiteer	van	de	gratis	zonnewarmte	door	niet	de	gordijnen	te	sluiten	of	het	zonnescherm	om		
 laag te doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen.
•	 Zorg	voor	een	goed	en	regelmatig	onderhoud	van	de	gasverbruikende	toestellen,	bijvoorbeeld		
 door middel van het afsluiten van een onderhoudscontract.
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1.7 - Toegepaste bouwmaterialen en tips voor onderhoud

Hang- en sluitwerk

De sloten en scharnieren regelmatig smeren met slotspray. Het hang- en sluitwerk van de ramen on-
derhouden met zuurvrije vaseline, 2x per jaar.

Draai Kiepraam 
Draai kiepramen kunnen door verkeerd gebruik op uit het scharnier komen te hangen. Oplossen is 
eenvoudig zelf te doen door onderstaande film op te volgen.   

https://www.youtube.com/watch?v=cp6_nbOSmks
https://www.youtube.com/watch?v=GwPCBLAtPaM

Buitendeuren

Het kromtrekken van de buitendeuren is niet altijd te voorkomen. Met name bij verschillen in tempe-
raturen en vochtigheid. Wij adviseren dan ook om de deuren op drie punten af te sluiten. Overigens 
zal het kromtrekken zich bij andere weersomstandigheden weer enigszins corrigeren. Mocht dit niet 
voldoende zijn kunt met onderstaande instructie de sluitkommen nastellen.   

https://www.youtube.com/watch?v=BTojchKd3lw

Ventilatieroosters

De onderhoudsvoorschriften bevinden zich in hoofdstuk 2.6.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

Dakgoten dienen tweemaal per jaar te worden gecontroleerd op vervuiling en vervolgens te worden 
schoongemaakt. Ook de hemelwaterafvoeren ter plaatse van de dakgoten en op de terrassen dienen 
tweemaal per jaar gecontroleerd te worden op vervuiling en eventuele verstoppingen. Indien noodza-
kelijk dienen deze te worden schoongemaakt. 
Indien de hemelwaterafvoeren toch verstopt zijn geraakt, dient u deze door een vakman te laten ont-
stoppen.
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Tegelwerk

Voegsluier met een droge doek verwijderen, waarna het tegelwerk met water en groene zeep kan 
worden schoongemaakt. Bij de aansluiting met het aanrechtblad en in sommige hoeken van het 
wandtegelwerk zijn kitvoegen aangebracht om bij een eventueel optredende werking scheurvorming 
te voorkomen. Deze voegen mogen niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderd worden, dit met het oog 
op lekkages. Wilt u de voeg mooi houden, zorg er dan voor, dat na contact met water de voegen wor-
den drooggemaakt in verband met schimmelvorming.

Schilderen van onbehandeld spaanplaat, bijvoorbeeld op zolders

•	 Controleer	of	de	ondergrond	voldoende	droog	is.
•	 Het	oppervlak	reinigen	en	gronden	met	een	geschikt	verf	systeem
•	 De	naden	goed	inverven.
•	 Spijker-,	schroef-	en	niet-gaten	plamuren	met	Histor	plamuur	of	Sigma	combinatieplamuur.
•	 Naden	vullen	met	een	acrylaat	kit.
•	 Het	geheel	afwerken	met	een	geschikt	verf	systeem.

N.B.:  Laat een schilderadvies of een verfadvies maken.

Tochtkaders van rubber

Om de tochtkaders van rubber te onderhouden kunt u een bekertje spiritus nemen met wat talkpoe-
der erin. Met een kwastje smeert u de rubbers in. De spiritus verdampt en de talkpoeder blijft achter 
op de tochtkaders. De tochtkaders nooit mee verven bij een verfbeurt.

Behangwerk

Het verdient de aanbeveling om de eerste twee stookseizoenen een eenvoudige, dampdoorlatende 
wandafwerking te kiezen, bijvoorbeeld bouwbehang.

Verhuisafval, lijm-, verf- en kitresten

Chemisch afval zoals lijm-, verf- en kitresten dient op de gebruikelijke wijze bij de gemeente te wor-
den ingeleverd en niet op het bouwterrein gedeponeerd te worden.
Tevens moeten wij u (met klem) erop wijzen dat het verboden is om verhuisafval in de bouw- 
containers te storten. U dient dit op de gebruikelijke wijze aan te bieden aan de ophaaldienst van de 
gemeente (grofvuil).
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Lood/dak

Na een storm is het raadzaam om de loodaansluitingen na te lopen om te zien of het niet opgewaaid 
is. Ook die plaatsen waar het dak aansluit op een gemetselde muur verdienen in dit verband uw 
aandacht. Zo nodig het lood weer voorzichtig neerslaan met behulp van een loodklopper of rubberen 
hamer; dit om eventuele lekkage te voorkomen. En waar nodig loketten vastzetten en gescheurd lood 
solderen.

Poedercoating

Onderdelen, die zijn voorzien van een poedercoating, zijn wel degelijk onderhouds-gevoelig. Het is 
noodzakelijk, minimaal tweemaal per jaar, de onderdelen met zuiver lauw water of met neutrale mid-
delen, met een pH-waarde tussen de 6 en 8 te reinigen.
Daarnaast mogen deze middelen niet krassen. Bovendien is het gebruik van staalborstels, staalwol en 
schuurpapier niet aan te raden. Na het reinigen goed spoelen met zuiver water.
Werk bij het schoonmaken en spoelen steeds van boven naar beneden. Reinig de delen in verband 
met vlekvorming liefst niet in de volle zon. Gebruik nooit oplosmiddelen, sterk alkalische of zure pro-
ducten.
Delen, die niet door regenwater worden gereinigd, dienen tenminste viermaal per jaar te worden 
schoongemaakt. Het ontbreken van natuurlijke reiniging kan worden veroorzaakt door de aanwezig-
heid van een luifel, balkon, overstek, etc.

Spuitwerk

De oorzaak van aanslag vergeling
Door het kille en relatief vochtige klimaat dat binnen een nieuwbouwwoning meestal aanwezig is, 
wordt al snel de thermostaat enkele graden hoger gezet. Daarbij zullen, om warmteverlies te voorko-
men, de ramen gesloten blijven, wat betekent dat er onvoldoende geventileerd wordt.
Het in de nieuwbouwwoning aanwezige bouwvocht zal daardoor versneld uittreden. Hierdoor wordt 
het spuitwerk aan het oppervlak min of meer vochtig en kunnen bouwstof, kookdamp, rook, etc. zich 
gemakkelijk vastzetten. Deze aanslag manifesteert zich, vooral in de intensief bewoonde woonkamer 
en keuken, als een gele verkleuring.

Deze aanslagvergeling is vaak aantoonbaar doordat achter wandversieringen e.d. en in de minder 
intensief bewoonde/verwarmde ruimten, zoals hal en slaapkamers het spuitwerk niet of minder zal 
vergelen.
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Onderhoudsadvies wanden en plafonds

In uw nieuwe woning zijn de plafonds en wellicht ook diverse wanden afgewerkt met spuitwerk. Dit 
spuitwerk geeft een mooie witte afwerking, bezit een goede hechting, onder andere op beton, heeft 
een vochtregulerende functie en is goed reinig baar met de gangbare huishoudelijke schoonmaak-
middelen.

Het tegengaan van aanslagvergeling
Om vroegtijdige aanslagvergeling tegen te gaan zult u ervoor moeten zorgen dat bouwvocht niet te 
snel uittreedt. Dit is te bereiken door, met name in de beginperiode van bewoning, goed te ventileren 
en de ruimten geleidelijk te verwarmen. Het treffen van deze maatregelen is zeer belangrijk.
 
Overschilderen van spuitwerk
•	 Overschilderen	is	uit	overweging	van	verfraaiing	of	bescherming	niet	nodig.	Echter	alles	wat	in 
  uw interieur helderwit is, wordt op den duur in het gebruik minder wit, onder andere als ge 
 volg van kookdampen, roken, e.d.
•	 Reinigen	kan	met	schoon	water	waaraan	een	scheut	ammoniak	is	toegevoegd.	Het	is	raadzaam	 
 vooraf het spuitwerk af te stoffen met een zachte borstel.

Overschilderen bij voorkeur met een latex muurverf, die met een schapen-vachtroller aangebracht 
wordt. Het beste resultaat wordt verkregen als de muurverf in 2 lagen wordt aangebracht, volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Onderhoud van kitvoegen in de badkamer

Voegafdichtingen in de natte cellen (keuken, toiletruimte en badkamer/douche) worden veelal uitge-
voerd in een elastisch blijvende kit. Gebruik een schimmelwerende uitvoering.
Het feit dat de afdichtingkit een schimmelwerend middel bevat wil niet zeggen dat de kit niet zou 
kunnen schimmelen. Dit hangt onder meer af van de onderstaande factoren, die direct op het onder-
houd betrekking hebben.

1. De kwantiteit van het gebruik van de natte cel
 Door het veelvuldig gebruik van de natte cel, kunnen organische schimmels (van het menselijk 
 lichaam), alsmede eiwitten van de veelgebruikte shampoos zich vastzetten op de afdichtingkit.  
 Dit zou op korte termijn schimmelvorming met zich mee kunnen brengen.
2. Een goede en regelmatige beluchting en doorluchting in de natte cel
 Door een te hoog luchtvochtigheidgehalte in de natte cel, veroorzaakt door niet voldoende 
  beluchting en doorluchting, kan de kalk die zich in het leidingwater bevindt de afdichtingkit  
 nadelig beïnvloeden. Allereerst aan het oppervlak van de kitzoom en op termijn in zijn geheel.  
 De mate hangt sterk af van de hoeveelheid kalk in het leidingwater, hetgeen per gemeente erg  
 verschilt.
3. Regelmatig schoonmaken c.q. reinigen van de afgedichte voegen
 Met het regelmatig schoonmaken van de afdichtingkit kan het proces van de nadelige beïn- 
 vloeding, zoals vermeld onder 1 en 2, worden vertraagd en in sommige gevallen zelfs  
 stopgezet.



43

4. Na het gebruik van de ruimten is het ten zeerste aan te bevelen om de wanden af te nemen en 
 het water op de vloer naar de afvoer te verplaatsen. 
 Bij onthechting van kitaansluitingen op tegelwerk dient u zorg te dragen voor herstel om scha- 
 des te voorkomen. Raadzaam is een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Onderhoud van beglazingskitten en profielen

Beglazingskitten en beglazingsprofielen die voor de afdichting zorg dragen moeten worden onder-
houden. Ten aanzien van de hiervoor genoemde systemen wordt aanbevolen om eenmaal per jaar 
een controle en eventueel herstel van de afdichting uit te voeren, waarbij tevens de sponningventi-
latie op functioneren moet worden gecontroleerd. Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de 
afdichtingen is het functioneren van de kit of het droogbeglazingsprofiel. Indien onthechting plaats-
vindt of openingen in de afdichtingvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen. Tijdens de 
inspectie moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het 
droogbeglazingsprofiel nog steeds gewaarborgd zijn. Indien dit niet het geval is, dan moet herstel 
worden uitgevoerd. Raadpleeg de vakman in geval van twijfel. Hij is op de hoogte van de gebruikte 
materialen en kan u van advies dienen met betrekking tot het te verwachte onderhoud en de frequen-
tie daarvan.

Nog beter is het bij de plaatsing van isolerend dubbelglas een onderhoudscontract aan te vragen bij 
de schilder/glaszetter of bij het specifieke glaszettersbedrijf. Denk er daarbij echter aan dat het onder-
houd zich niet alleen beperkt tot de afdichtingen, maar ook tot het aangrenzende schilderwerk. De 
conditie van het schilderwerk moet zodanig zijn dat de hechting van de nieuwe kit effectief resultaat 
heeft.

Reinigen van glas

Tenminste viermaal per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor 
een schone indruk, maar vooral ook voor het behoud van de constructie. Bij onvoldoende reiniging 
zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen, het kit- en schilderwerk van houten ramen 
en het oppervlak van kunststof ramen worden aangetast ten gevolge van de vervuiling in de lucht.

Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, 
ventilatieopeningen en het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zal de levensduur van het schil-
derwerk merkbaar worden verlengd en zullen de draaiende delen beter blijven functioneren.
Bij het reinigen van het glas moet er rekening mee worden gehouden dat zand een schurend effect 
heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt is het dus aan 
te bevelen om eventueel aanwezig zand met veel water af te spoelen of te spuiten. Hiervoor kunt u 
gebruik maken van een tuinslang met autoborstel.
Voorts is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schu-
rende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium en kunststof. De agressieve mid-
delen kunnen de kit, de verflaag van houten ramen of de toplaag van aluminium of kunststof ramen 
aantasten. Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale schoonmaak-
middelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasser). Altijd afspoelen met schoon water.
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Voorkomen van ongewenste breuk

Evenals voor de door een ongeluk ontstane breuk (zogenaamde mechanische breuk), waar de onder-
nemer uiteraard buiten staat, kan hij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor breuk door tempera-
tuurverschillen.
Deze breuk doet zich voor, indien in een ruit om wat voor reden dan ook een relatief groot tempera-
tuurverschil ontstaat bestaat de kans dat de ruit springt.

Een dergelijk temperatuurverschil kan zich voordoen als er een:
•	 Straalkachel,	blaasconvector,	föhn	of	brander,	bijvoorbeeld	om	verf	mee	af	te	branden,	of	een 
 andere verwarmingsapparaat op het glas wordt gericht of te dichtbij is geplaatst. Bijvoorbeeld 
 een kaars of verwarmingsradiator op minder dan 20 centimeter afstand van het glas.
•	 Koude	waterstraal	(plaatselijk)	wordt	gericht	op	een	warme,	bijvoorbeeld	door	de	zon,	ver- 
 warmde ruit.

Voorbeelden van breukruiten

Andere situaties waar men niet direct zo bij stil staat maar die toch vermeden moeten worden zijn:
•	 Overgordijnen	of	jaloezieën	te	dicht	bij	het	glas	of	rondom	afgesloten,	waardoor	de	lucht	bij	de		
 ruit niet meer kan circuleren.
•	 Glas	gedeeltelijk	voorzien	van	jaloezieën	“halfopen/dicht”.
•	 Grote	voorwerpen	(zoals	planten,	kastjes,	boeken,	ordners)	op	de	vensterbank,	in	het	kozijn	of		
 te dicht bij het glas, waardoor een gedeelte van de ruit een afwijkende temperatuur krijgt.
•	 Grote	voorwerpen	zoals	struiken	of	bomen	buiten	voor	het	glas,	waardoor	een	deel	van	het		 	
 glas in de schaduw komt en minder warmte krijgt van de zon.
•	 Beplakt	of	beschilderd	glas.
•	 Het	afplakken	(met	bijvoorbeeld	krantenpapier)	om	het	inkijken	tegen	te	gaan.
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Onderhoud van bouwdeel kitvoegen

Bij prefab onderdelen zoals balkons, galerijen, raamdorpels en afdekkers zijn de onderlinge aanslui-
tingen voorzien van een kitvoeg. Deze kitvoegen die voor de afdichting zorgdragen moeten worden 
onderhouden. Aanbevolen wordt om deze eenmaal per drie jaar te controleren en eventueel herstel 
van de afdichting uit te voeren.

Schilderwerk

Een uitgebreid onderhoudsadvies over het schilderwerk bevindt zich in hoofdstuk 2.2. 
 
Reinigen verflagen
Wij wijzen u erop, dat de levensduur van het verfsysteem in gunstige zin beïnvloed kan worden door 
verflagen regelmatig te reinigen.
Als reinigingsmiddel kan één van de milde huishoudschoonmaakmiddelen worden gebruikt.

Controle of inspectie
Door weer en wind slijt de verflaag. Aan de zonzijde gaat dat sneller dan aan de schaduwzijde of 
onder de beschutting van ruime gootoverstekken, een balkon of galerij. Gevels die in donkere kleuren 
zijn geschilderd en op de zon zijn gesitueerd, zijn extra gevoelig voor slijtage van het verfsysteem. Dat 
komt doordat donkere kleuren veel meer warmte uit het zonlicht opnemen dan lichte.
De door zonnige dagen optredende hoge oppervlaktetemperaturen en de afkoeling 
’s nachts veroorzaken spanningen op de verflagen, waardoor de verf versneld afbreekt. Het verfsys-
teem verliest zo zijn beschermende werking, wat de indringing van vocht bevordert. 

Behalve op de verflaag kan de zon ook van directe invloed zijn op de kozijnverbindingen. Een open-
staande verbinding – een naad tussen twee kozijnonderdelen – is funest. Tijdig  herstellen is een 
absolute voorwaarde. Naast de beschermende verflaag speelt ook het beglazingssysteem (met kit 
of rubbers) een rol. De kit (dit noemen we natte beglazing) of het rubber (droge beglazing) moet de 
naad tussen glas en houtwerk blijvend afsluiten, zodat er geen vocht achter of onder het glas kan 
komen. Een kit voeg behoeft op zich geen bescherming, maar een goede aanhechting aan glas en 
glaslat blijft van essentieel belang.

Ongeacht of het gaat om een bijwerk- of volledige schilderbeurt, is een tijdige uitvoering van groot 
belang. Voert u het onderhoud zelf uit, laat u dan adviseren door de vakman. De keuze van de verf 
is belangrijk, omdat deze op de bestaande ondergrond moet zijn afgestemd. Raadpleeg hiervoor de 
documentatie set die u bij oplevering van de woning van de bouwer of de projectontwikkelaar heeft 
ontvangen.

Ook de techniek van aanbrengen en de behandeling van gevoelige details kan de klus doen slagen of 
mislukken. De kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud is bepalend voor de levensduur. Slecht of te 
laat uitgevoerd onderhoudsschilder- en beglazingskitwerk speelt altijd een (doorslaggevende) rol bij 
aanspraken op eventuele garantie en schadeafhandeling. 
Geef de schade-experts daarom geen kans u daarop aan te spreken.
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Wat is houtrot?
Houtrot wordt veroorzaakt door schimmelaantasting van het hout. Reeds in korte tijd kan hierdoor de 
sterkte van het hout verminderen. De groei van deze schimmels kan alleen plaatsvinden als de omge-
vingsfactoren aan vier kenmerken voldoen: 

1. Er moet zuurstof aanwezig zijn.
2. De temperatuur moet tussen de 5˚C en 40˚C zijn.
3. Houtvochtigheidspercentage boven de 20%.
4. Een voedingsbodem van minder duurzaam hout (naaldhout).

Ventilatie in standhouden

Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of 
kozijn, meestal ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. Het is noodzakelijk om 
deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte. Het is handig om alvorens het glas nat te 
reinigen de ventilatieopeningen (bijvoorbeeld met de stofzuiger) schoon te maken.

N.B.: Wij adviseren u, in de jaren dat er geen onderhoud wordt aangegeven in het onderhouds- 
 advies, alle bouwdelen te controleren op eventuele gebreken en/of beschadigingen met de  
 daarvoor geëigende middelen om verdere aantasting te voorkomen.

Binnendeuren en kozijnen

In principe alleen gebruik maken van de normale huishoudschoonmaakmiddelen in sterk verdunde 
wateroplossing, echter geen gebruikmaken van schuurmiddelen. Bij gebruik van een geconcentreerde 
oplossing altijd navegen met helder water. Pen- en potloodstrepen kunnen met een gom verwijderd 
worden. Hardnekkige vlekken met een, licht in spiritus gedrenkt, doekje verwijderen. Deze stoffen zo 
kort mogelijk met de lak in aanraking laten komen. Bij langdurig inwerking kan de lak ter plekke tijde-
lijk week worden.

Reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren, hekken en elementen

Aluminium en stalen gevelelementen, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlakte-behandeling, 
staan onder normale omstandigheden uit technisch oogpunt borg voor een zeer lange levensduur. 
Die levensduur is met name afhankelijk van de wijze en frequentie van het reinigen. Een correcte en 
tijdige reiniging is namelijk van invloed op: 

•	 Uiterlijk 
 Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans en is daardoor minder representatief. Vuil- 
 concentraties en streepvorming op de gevels versterken dit beeld. Uiteraard geldt dit ook voor 
 het glas. Vuile ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. Periodieke reiniging is dan  
 ook essentieel voor de representativiteit van het gebouw.
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•	 Beperking	veroudering	van	de	beschermlaag 
 Door de verontreiniging periodiek te verwijderen wordt voorkomen dat de hierin aanwezige  
 chemische stoffen negatief op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor  
 zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen  
 dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, wat de agressiviteit op de ondergrond  
 vergroot.
•	 Levensduur	van	de	beschermlaag
 De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte oppervlaktebehandeling, indien  
 periodiek gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen be- 
 houdt. Het is een garantievoorwaarde dat de gevel correct en tijdig wordt gereinigd.

Eisen aan reinigings- en conserveringsmiddelen
Voor alle te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat zij de toegepaste materialen in 
de gevel niet mogen aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH-waarde tussen 
6 en 8, zijn toegestaan. Daarnaast mogen deze middelen niet krassen. Bovendien is het gebruik van 
staalborstels, staalwol en schuurpapier niet aan te raden.

Tips voor het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels
•	 Voorkom	beschadiging	van	de	beschermlaag.
•	 Zorg	ervoor	dat	de	gevel	tijdig	en	correct	wordt	gereinigd.
•	 Inspecteer	de	gevel	na	één	of	twee	reinigingsbeurten.
•	 Gebruik	voor	het	reinigen	een	witte	handpad	van	non-woven	nylon,	en	geen	staalborstels,	 
 staalwol, schuurpapier, etc.
•	 Gebruik	niet	krassende	en	pH-neutrale	reinigingsmiddelen.
•	 Spoel	de	gevel	na	het	reinigen	zorgvuldig	met	water	af.
•	 Zorg	voor	een	goede	conservering	van	de	beschermlaag,	bijvoorbeeld	door	het	gebruik	van	 
 was na de reiniging.
•	 Schenk	aandacht	aan	hang-	en	sluitwerk,	kitvoegen	en	beglazingsrubbers.
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1.8 - Platte daken

Daken EPDM of bitumineuze dakbedekking

Platte daken voorzien van dakbedekking zijn aanzienlijk meer onderhoudsgevoelig dan schuine da-
ken. Het onderhoud is echter eenvoudig, namelijk minimaal tweemaal per jaar blad- en plantenres-
ten e.d. verwijderen. Vervolgens kunt u de dakbedekking regelmatig laten inspecteren door een hierin 
gespecialiseerd bedrijf en aan de hand van advies maatregelen treffen.

Wij adviseren u deze inspectie te laten uitvoeren in samenwerking met uw medebewoners, hetgeen 
tot lagere kosten kan leiden.

Houd er rekening mee dat een trapje of een ladder door beschadiging lekkage kan veroorzaken. Tref 
voorzorgsmaatregelen.

Voor het in goede staat houden van de dakbedekking is het van belang dat er nooit zonder speciale 
voorzieningen op het dak wordt gelopen. De dakbedekking is namelijk vrij zacht door de gemakkelijk 
indrukbare isolatielaag die zich eronder bevindt. Daarom nooit kinderen op het dak toelaten om hun 
bal eraf te halen. Dit ook zelf niet doen als daarvoor geen goede voorziening is getroffen.

Een afdoende voorziening is het maken van een hardhouten loopdekker in combinatie met drukvaste 
rubber granulaat tegeldragers van 15 mm. Enerzijds dienen deze om verkleving met of beschadiging 
van de dakbedekking te voorkomen. Anderzijds om de waterafvoer onder de liggers te waarborgen. 
Door deze maatregelen zal de kans op beschadiging tijdens inspectie, onderhoud, reparatie, e.d. wor-
den voorkomen.

Dakrandafwerkingen en aansluitingen

Bij de jaarlijkse voorjaarsinspectie de dakranden en aansluitingen inspecteren op scheuren, blazen, 
ruggen, kale plekken, slechte hechting van naden, e.d. Bij de inspectie van de dakranden dient speci-
ale aandacht te worden besteed aan de beveiliging van de daklijsten (daktrimmen), aan de toestand 
van de dakrandbekledingen ter plaatse van de zogenaamde “stuiknaden” van de daklijsten en aan de 
aansluiting van de dakrand-bekledingen op de daklijsten.

Eventueel benodigde reparaties altijd door een vakman laten uitvoeren met dezelfde materialen als 
waarmee de dakbedekking is gemaakt, en niet zelf met allerlei zogenaamde handige doe-het-zelf-
producten uitvoeren.
Het inspecteren kan men eventueel in eerste instantie zelf doen om te kunnen vaststellen 
of de vakman er aan te pas moet komen. Zo ja, dan deze vakman het geheel nogmaals grondig laten 
inspecteren. Zo behoudt u de aanspraak op garanties.
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1.9 - Verbouwing

Wilt u grote veranderingen of verbouwingen uitvoeren, dan adviseren wij u contact op te nemen met 
Bouw- en Woningtoezicht voor informatie en de vereiste goedkeuring en toetsing aan het Bouwbe-
sluit. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

•	 Het	geheel	of	gedeeltelijk	weghalen	van	een	wand	(sommige	wanden	hebben	een	dragende 
 functie).
•	 Het	plaatsen	van	dakramen	of	dakkapellen	(u	kunt	niet	zomaar	draagbalken	onderbreken).

N.B.: De knieschotten ter plaatse van de zolders hebben een dragende functie, ze mogen derhalve  
 nooit verwijderd of onderbroken worden.

In het algemeen moet worden gezegd: verbouwen zonder deskundig advies kan leiden tot schade die 
voor u niet te voorzien is. Verder is het van belang te weten dat verbouwingen niet onder de garantie-
regeling vallen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat, indien de verbouwing vakkundig is uitgevoerd, de 
garantie op de rest van uw huis van kracht blijft!

Bewaar tekeningen en beschrijvingen van verbouwingen zorgvuldig. Zij kunnen later goede diensten 
bewijzen (bijvoorbeeld bij mogelijke verkoop van uw huis).
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2 - Projectgerichte informatie

Deze hoofdstukken ontbreken in deze versie van het Gebruiks- en Onderhoudsboekje omdat deze 
niet passen in een algemeen document. Bent u koper van een UBA woning? Dan is aan u een comple-
te versie van het boekje overhandigd bij de oplevering van uw woning, inclusief de projectgerichte 
informatie. 
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