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Rabobank Bergschenhoek 
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Aan de eigenaren van de 14 appartementen  
aan de Frederikstraat te Den Haag. 

   
 
 
     Bergschenhoek, juli 2017 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuw woning, is het voor u van belang kennis te nemen van een aantal 
zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw woning. 
 
Bij de aankoop van uw woning heeft u van het Woningborg, een garantiecertificaat en een boekje 
ontvangen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010. 
Hierin zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u zeker van pas komen bij het in gebruik 
nemen en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende installaties. 
 
Als aanvulling geven wij u nog de algemene projectgegevens, leveranciers- en toegepaste materialen, 
kleuren en onderhoudsadviezen e.d. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en verblijven, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aannemersbedrijf Batenburg B.V.  
 

 
 
 



Leeuwenhoekweg 22 
Postbus 103 
2660 AC Bergschenhoek 
Telefoon 010 – 5243311 
Telefax  010 – 5212702 

Rabobank Bergschenhoek 
Rekeningnr.: 10.66.00.036 

     K.v.K. nr.: 24131898 
 

 
Verzoek tot herstel aan Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 

 

Ondergetekende (garantiegerechtigde), 

Naam: 

Adres: 

Postcode:    Plaats: 

Telefoon privé:    Telefoon zakelijk: 

E-mail adres: 

Betreft de eengezinswoning/ het privégedeelte/ de gemeenschappelijke gedeelten.                   (doorhalen 

wat niet van toepassing is) 

Adres: 

Postcode:      Plaats: 

GIW Certificaatnummer:    Datum van oplevering: 

 

Verzoekt: Aannemersbedrijf Batenburg B.V.                                                                                                    Adres:

 Leeuwenhoekweg 22/Postbus 103          

Postcode:  2661 CZ/2660 AC                                                                                                                              

Plaats:   Bergschenhoek 

Onderstaande gebreken/schade te herstellen op grond van de toepasselijke garantie- en waarborg regeling: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plaats en Datum:   Handtekening: 

 

Dit formulier opsturen naar Batenburg B.V.(nazorg@batenburgbv.nl)                            



ALGEMENE PROJECTGEGEVENS FREDERIKSTRAAT DEN HAAG 
 
 
Ontwikkelaar Gemini Development 
     Lange Kerkdam 18 
     2242 BV   Wassenaar 
     070 – 517 19 10 
     
 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     010 - 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem  010 – 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Architect     Ir. Tom Kroeze b.v. 
     Dennenweg 64 
     2514 CJ   Den Haag 
     070 - 345 24 02 
 
 
Adviseur     B3 bouwadviseurs bv  
     Vreeburglaan 36 
     2242 RT Wassenaar 
     070 – 51 44 699 
     
 
Constructeur    IMD Raadgevende Ingenieurs 
     Piekstraat 77 
     3071 EL   Rotterdam 
     010 – 201 23 60 
  
 
Loodgieterswerk, verwarming en  Breman Zuid-Holland B.V. 
mechanische ventilatie   Vlaardingweg 18 
     3044 CK   Rotterdam 
     010 – 462 40 55 
 
 
Elektrische installatie   A & B Electrotechniek 
     Jan van der Heydenstraat 9 
     3284 WB   Zuid-Beijerland 
     0186 – 66 24 56 
     
 
 
 
 
 



Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 
     Schuttevaerweg 43 
     Postbus 11355 
     3004 EJ  Rotterdam 
     010 – 262 07 44 
 
 
Tegelwerk    Wessel Tegels 
     Nobelstraat 9 02 
     7130 PZ   Lichtenvoorde 
     0544 – 371 042 
 
 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA Rotterdam 
     0800 – 9009 (storingsnummer) 
 
 
Water     Dunea 
     Postbus 756      
     2700 AT Zoetermeer     
     088 – 347 47 47 (storingsnummer) 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Verdiepingsvloer 
VBI 
Looveer 1  
6851 AJ    Huissen 
 
Staalplaat betonvloeren 
JG Staalplaatbetonvloeren bv 
Burg. Daalderopstraat 3 
6916 CC   Tolkamer 
 
Houten gevelkozijnen en houten binnenkozijnen algemene ruimte 
Colet b.v. 
Hoofdstraat 40A 
4265 HL   Genderen 
 
Aluminium gevelkozijnen 
Wijnveen aluminiumbouw b.v. 
Nudepark 179 
6702 DZ   Wageningen. 
 
Houten binnenkozijnen en deuren. 
Verdouw bouwproducten b.v. 
Middelblok 160 
2831 BR   Gouderak 
 
Metselwerk 
Haverhals Metselwerken 
Zuidhollandsedijk 209 
5171 TM   Kaatsheuvel 
 
 
Stalen gevelkozijnen 
Baars b.v. 
Tennesseedreef 19 
3565 CK   Utrecht 
 
Beglazing  
Glascentrale Midden Holland 
Schotlandlaan 10 
2391 PP   Hazerswoude -Dorp 
 
Gevel ventilatierooster 
Buva 
Bremen 5 
2993 LJ   Barendrecht 
 
Gevelstenen leverancier 
GDS Keramiek B.V. 
Motorenweg 31 
2623 CR Delft 
 
 



Gevellateien 
Halfen B.V.   
Oostermaat 3         
7623 CS  Borne 
 
Gevelbeplating 
Robertson Restling b.v. 
Larserpoortweg 32 
8218 NK   Lelystad 
 
Staalconstructie 
Dijkstaal b.v. 
Zwarte Zee 15 
3144 DE   Maassluis 
 
Stalen spiltrappen 
Trappenfabriek Vermeulen b.v. 
Lokkerdreef 14 
4879 ND   Etten-Leur 
 
Beton trappen 
MBS Betontrappen b.v. 
Energieweg 2 
3762 ET Soest 
 
Hekwerk galerij 
Renoparts 
Industrieweg 13 
4131 NK   Vianen 
 
Dakbedekking 
Kleiva b.v. 
Nessenweg 15 
2995 DA   Heerjansdam 
 
Dakluik 
Staka 
Innovatiepark 16 
4906 AA   Oosterhout 
 
Hardglazen balustrade en buitenbeglazing 
Glascentrale Midden Holland 
Schotlandlaan 10 
2391 PP   Hazerwoude-Dorp 
 
Zonwering  
Schellekens en Schellekens bv 
Platinawerf 10 
6641 TL   Beuningen. 
 
Metalstud wanden/plafonds 
Schuurmans Afbouwsystemen b.v. 
Bestevaer 25  
5262 VV   Vught. 
 



Antisone plafond 
W.de Vrij akoestiek 
Spoorhaven 102 
2651 AV   Berkel & Rodenrijs. 
 
Hang- en Sluitwerk 
Mastermate 
Importweg 3 
2645 EC Delfgauw 
 
Sanitair 
Van Munster 
Fruiteniersstraat 1a   
3334 KA  Zwijndrecht 
078 - 610 09 13 
 
Terreininrichting 
ABC Hekwerk Westland 
Centrumbaan 1070 
2841 MH   Moordrecht.  
 
Grondwerk 
M.C. van der Spek en Zn. Aannemingsbedrijf 
Herenweg 56 
2751 DB   Moerkapelle  
 
Zinkwerk 
J. Pols koper- en zinkwerken 
Merelhoven 136 
2902 KM   Capelle a/d IJssel 
 
Postkasten 
Oostwoud International b.v. 
Harlingerweg 49-B 
8801 PA   Franeker 
 
Brandwerend bekleding 
Heijberg b.v. 
Zwartven 4 
5527 AN   Hapert



KLEUR - EN MATERIALENLIJST INTERIEUR
806 appartementen Frederikstraat Den Haag

Fase bouwvoorbereiding
Datum: 8-12-2015

ONDERDEEL OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR KLEUR NR. AFWERKING

BEGANE GROND
HOOFDENTREE voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.01

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
schoonloopmat Storax og. zwart ingelegd in tegelvloer

wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond lage gedeelte; onderkant, 

geïsoleerd
MDF Wit RAL9010 schilderwerk, mat

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen RVS negge kanten - geborsteld, K>400
deur binnendeur lifthal 

taatsdeur met glas
Metaglas hardglas og., 
helder met vloerspeun

-

deurbeslag RVS type - geborsteld
postkasten/brievenbus RVS type - geborsteld, K>400
W-installaties
E-installaties bel/intercom/video Siedle og 

verlichtingsarmaturen hangarmatuur met veel 
LED-lampjes; stelpost
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
inrichting zitbankmeubel kunstleder bekleding Oranje

HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.02

vloer vloertegels tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond 200mm vrijehangend 

geïsoleerd plafond
Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen liftdeur incl. kader RVS geborsteld, K>400
deur
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
TRAPPENHUIS voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.03

vloer vloertegels tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit fijn

200mm vrijehangend 
geïsoleerd plafond

Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen
deur
trap bovenzijde ophogen en 

afwerken
noppen rubber bekleding 
Leoxx

Zwart

trapbomen schilderen Zwart matschilderen
onderkant schilderen Wit RAL9010

balustrade nw houten traphek n.t.b. houtsoort, 
transparante lak; vlgs tek 
D5.2

naturel gelakt

nw muurleuning n.t.b. houtsoort, 
transparante lak op RVS 
stalen leuningdragers

naturel gelakt

W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Kreon Side-wand 

inbouwarmaturen
Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
BERGING voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.04 t/m 0.07

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande betonwand Witpleisterwerk
nw Porisowand Witpleisterwerk

plafond HWC plaat Heraklith Combi Wit RAL9010
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 zijdeglans

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 zijdeglans

W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
TECHN. RUIMTE voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.08 en 0.08a

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande betonwand Witpleisterwerk
nw Porisowand Witpleisterwerk

plafond HWC plaat Heraklith Combi Wit RAL9010
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 zijdeglans

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 zijdeglans

W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit



KLEUR - EN MATERIALENLIJST INTERIEUR
806 appartementen Frederikstraat Den Haag

Fase bouwvoorbereiding
Datum: 8-12-2015

ONDERDEEL OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR KLEUR NR. AFWERKING

GANG voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.09

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande betonwand Witpleisterwerk
nw Porisowand Witpleisterwerk

plafond HWC plaat Heraklith Combi Wit RAL9010
kozijn
deur
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
BERGING voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.10 t/m 0.14

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande betonwand Witpleisterwerk
nw Porisowand Witpleisterwerk

plafond HWC plaat Heraklith Combi Wit RAL9010
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 zijdeglans

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 zijdeglans

W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
OPSLAG/BERGING voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.15

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk schoonmaken en opnieuw 
voegen

nw kalkzandsteen Witpleisterwerk
plafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 zijdeglans

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 zijdeglans

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
HYDROFOORRUIMTE voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.16

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk schoonmaken en opnieuw 
voegen

nw Porisowand Witpleisterwerk
plafond HWC plaat Heraklith Combi Wit RAL9010
kozijn
deur
onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
BERGING voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.17

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk schoonmaken en opnieuw 
voegen

nw Porisowand Witpleisterwerk
plafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 zijdeglans

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 zijdeglans

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
BERGING voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.19 t/m 0.21

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk schoonmaken en opnieuw 
voegen

nw Porisowand Witpleisterwerk
plafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 zijdeglans

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 zijdeglans

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen LED armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
ENTREEHAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
BG 0.22

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
schoonloopmat Storax og. zwart ingelegd in tegelvloer

wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk



KLEUR - EN MATERIALENLIJST INTERIEUR
806 appartementen Frederikstraat Den Haag

Fase bouwvoorbereiding
Datum: 8-12-2015

ONDERDEEL OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR KLEUR NR. AFWERKING

plafond 200mm vrijehangend 
geïsoleerd plafond

Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
deur
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
1e VERDIEPING APPARTEMENT 1
SLAAPKAMER
1e verd 1.01

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden sausklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

BADRUIMTE
1e verd 1.02

vloer zc dekvloer stelpost vloertegels
wanden nw MS wanden Tegelklaar stelpost wandtegels

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

cementpleisterwerk 
'Tegelklaar'

stelpost wandtegels

bestaande betonwanden cementpleisterwerk 
'Tegelklaar'

stelpost wandtegels

plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

SLAAPKAMER
1e verd 1.03

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden sausklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonkolommen pleisterwerk 'Behangklaar'

kozijnen hardhout grondverf 
lichtgrijs

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 
lichtgrijs

W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

SLAAPKAMER
1e verd 1.04

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden sausklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

HAL
1e verd 1.05

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden sausklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk Wit RAL9010
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

videofooninstallatie Siedle og.
BADRUIMTE
1e verd 1.06

vloer zc dekvloer stelpost vloertegels
wanden nw MS wanden Tegelklaar stelpost wandtegels

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

cementpleisterwerk 
'Tegelklaar'

stelpost wandtegels

bestaande betonwanden cementpleisterwerk 
'Tegelklaar'

stelpost wandtegels

plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs



KLEUR - EN MATERIALENLIJST INTERIEUR
806 appartementen Frederikstraat Den Haag

Fase bouwvoorbereiding
Datum: 8-12-2015

ONDERDEEL OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR KLEUR NR. AFWERKING

dorpel rolstoeldorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

TOILET
1e verd 1.07

vloer zc dekvloer stelpost vloertegels
wanden nw MS wanden Tegelklaar stelpost wandtegels

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

cementpleisterwerk 
'Tegelklaar'

stelpost wandtegels

bestaande betonwanden cementpleisterwerk 
'Tegelklaar'

stelpost wandtegels

plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
dorpel rolstoeldorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal

OPSLAG/BERGING
1e verd 1.08

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden Behangklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

KEUKEN
1e verd 1.09

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden sausklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonkolommen pleisterwerk 'Behangklaar'

plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

WOONKAMER
1e verd 1.10

vloer zc dekvloer
wanden nw MS wanden sausklaar

bestaand steenachtige 
gemetselde wanden

pleisterwerk 'Behangklaar'

bestaande betonwanden pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonkolommen pleisterwerk 'Behangklaar'

plafond gipsplaatplafond Witpleisterwerk
kozijnen hardhout grondverf 

lichtgrijs
deur naar hal vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur grondverf 

lichtgrijs
W-installaties ventilatieventielen
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

1e VERDIEPING APPARTEMENT 2
opslag 1.11 gelijke aan ruimte 1.08
toilet 1.12 gelijke aan ruimte 1.07
badkamer 1.13 gelijke aan ruimte 1.06
slaapkamer 1.14 gelijke aan ruimte 1.01
hal 1.15 gelijke aan ruimte 1.05
keuken 1.16 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 1.17 gelijke aan ruimte 1.10
1e VERDIEPING APPARTEMENT 3
opslag 1.18 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 1.19 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 1.20 gelijke aan ruimte 1.07
hal 1.21 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 1.22 gelijke aan ruimte 1.01
hal 1.23 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 1.24 gelijke aan ruimte 1.01
opslag 1.25 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 1.26 gelijke aan ruimte 1.06
keuken 1.27 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 1.28 gelijke aan ruimte 1.10
1e VERDIEPING APPARTEMENT 4
slaapkamer 1.29 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 1.30 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 1.31 gelijke aan ruimte 1.07
keuken 1.32 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 1.33 gelijke aan ruimte 1.10
hal 1.34 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 1.35 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 1.36 gelijke aan ruimte 1.06
opslag 1.37 gelijke aan ruimte 1.08
TRAPPENHUIS
1e verd 1.38



KLEUR - EN MATERIALENLIJST INTERIEUR
806 appartementen Frederikstraat Den Haag

Fase bouwvoorbereiding
Datum: 8-12-2015

ONDERDEEL OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR KLEUR NR. AFWERKING

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijnen entreedeur appartement hardhout Zwart RAL9005 geschilderd, mat

liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
deur entreedeur appartement, 

vlakke dichte deur
volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 geschilderd, mat

spiltrap bovenzijde
trapbomen staal Wit RAL9010 gepoedercoat
treden Europees Eiken, 

transparant gelakt
naturel gelakt

balustrade spiltrap/videhek stripstaal Wit RAL9010 gepoedercoat
W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen per deur

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
TRAPPENHUIS voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
1e verd 1.36

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
trap bovenzijde noppen rubber bekleding 

Leoxx
Zwart

trapbomen schilderen Zwart mat
onderkant schilderen Wit RAL 9010

balustrade nw houten traphek n.t.b. houtsoort, 
transparante lak; vlgs tek 
D5.2

naturel gelakt

nw muurleuning n.t.b. houtsoort, 
transparante lak op RVS 
stalen leuningdragers

naturel gelakt

W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
1e verd 1.37

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond 200mm vrijehangend 

geïsoleerd plafond
Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400

hardhout Wit RAL9010 mat
deur van 1.36-1.37 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
METERKAST voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
1e verd 1.38-1.40

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonwand pleisterwerk 'Behangklaar'
nw MS-wand Behangklaar
achterwand Multiplex schot 18mm

plafond gipsplaatplafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 mat

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
1e verd 1.41

vloer nw vloertegels tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

plafond 200mm vrijehangend 
geïsoleerd plafond

Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen hardhout Wit RAL9010 mat
toegangsdeur appartement 
kozijn

hardhout Zwart RAL9005 mat
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deur van 1.37-1.41 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

toegangsdeur appartement vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 mat

toegangsdeur appartement vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

Kreon Side-mini per deur Wit licht: 2700K
schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

2e VERDIEPING APPARTEMENT 5
slaapkamer 2.01 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 2.02 gelijke aan ruimte 1.06
slaapkamer 2.03 gelijke aan ruimte 1.01
slaapkamer 2.04 gelijke aan ruimte 1.01
hal 2.05 gelijke aan ruimte 1.05
badkamer 2.06 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 2.07 gelijke aan ruimte 1.07
berging 2.08 gelijke aan ruimte 1.08
keuken 2.09 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 2.10 gelijke aan ruimte 1.10
2e VERDIEPING APPARTEMENT 6
opslag 2.11 gelijke aan ruimte 1.08
toilet 2.12 gelijke aan ruimte 1.07
badkamer 2.13 gelijke aan ruimte 1.06
slaapkamer 2.14 gelijke aan ruimte 1.01
hal 2.15 gelijke aan ruimte 1.05
keuken 2.16 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 2.17 gelijke aan ruimte 1.10
2e VERDIEPING APPARTEMENT 7
opslag 2.18 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 2.19 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 2.20 gelijke aan ruimte 1.07
hal 2.21 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 2.22 gelijke aan ruimte 1.01
hal 2.23 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 2.24 gelijke aan ruimte 1.01
opslag 2.25 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 2.26 gelijke aan ruimte 1.06
keuken 2.27 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 2.28 gelijke aan ruimte 1.10
2e VERDIEPING APPARTEMENT 8
slaapkamer 2.29 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 2.30 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 2.31 gelijke aan ruimte 1.07
keuken 2.32 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 2.33 gelijke aan ruimte 1.10
hal 2.34 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 2.35 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 2.36 gelijke aan ruimte 1.06
opslag 2.37 gelijke aan ruimte 1.08
TRAPPENHUIS
2e verd 2.38

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen entreedeur appartement hardhout Zwart RAL9005 geschilderd, mat
liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400

deur entreedeur appartement, 
vlakke dichte deur

volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 geschilderd, mat

spiltrap bovenzijde
trapbomen staal Wit RAL9010 gepoedercoat
treden Europees Eiken, 

transparant gelakt
naturel gelakt

balustrade spiltrap/videhek stripstaal Wit RAL9010 gepoedercoat
W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen per deur

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
TRAPPENHUIS voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
2e verd 2.36

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
trap bovenzijde noppen rubber bekleding 

Leoxx
Zwart

trapbomen schilderen Zwart mat
onderkant schilderen Wit RAL9010 mat

balustrade nw houten traphek n.t.b. houtsoort, 
transparante lak; vlgs tek 
D5.2

naturel gelakt
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nw muurleuning n.t.b. houtsoort, 
transparante lak op RVS 
stalen leuningdragers

naturel gelakt

W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
2e verd 2.37

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond 200mm vrijehangend 

geïsoleerd plafond
Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400

hardhout Wit RAL9010 mat
deur van 2.36-2.37 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
METERKAST voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
2e verd 2.38-2.40

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonwand pleisterwerk 'Behangklaar'
nw MS-wand Behangklaar
achterwand Multiplex schot 18mm

plafond gipsplaatplafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 mat

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
2e verd 2.41

vloer nw vloertegels tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

plafond 200mm vrijehangend 
geïsoleerd plafond

Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen hardhout Wit RAL9010 mat
toegangsdeur appartement 
kozijn

hardhout Zwart RAL9005 mat

deur van 2.37-2.41 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

toegangsdeur appartement vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 mat

toegangsdeur appartement vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

Kreon Side-mini per deur Wit licht: 2700K
schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

3e VERDIEPING APPARTEMENT 9
slaapkamer 3.01 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 3.02 gelijke aan ruimte 1.06
slaapkamer 3.03 gelijke aan ruimte 1.01
slaapkamer 3.04 gelijke aan ruimte 1.01
hal 3.05 gelijke aan ruimte 1.05
badkamer 3.06 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 3.07 gelijke aan ruimte 1.07
berging 3.08 gelijke aan ruimte 1.08
keuken 3.09 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 3.10 gelijke aan ruimte 1.10
3e VERDIEPING APPARTEMENT 10
opslag 3.18 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 3.19 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 3.20 gelijke aan ruimte 1.07
hal 3.21 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 3.22 gelijke aan ruimte 1.01
hal 3.23 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 3.24 gelijke aan ruimte 1.01
opslag 3.25 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 3.26 gelijke aan ruimte 1.06
keuken 3.27 gelijke aan ruimte 1.09
woonkamer 3.28 gelijke aan ruimte 1.10
3e VERDIEPING APPARTEMENT 11
slaapkamer 3.29 gelijke aan ruimte 1.01
opslag 3.30 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 3.31 gelijke aan ruimte 1.06
woonkamer 3.32 gelijke aan ruimte 1.10
keuken 3.33 gelijke aan ruimte 1.09
hal 3.34 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 3.35 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 3.36 gelijke aan ruimte 1.06
opslag 3.37 gelijke aan ruimte 1.08
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TRAPPENHUIS
3e verd 3.38

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen entreedeur appartement hardhout Zwart RAL9005 geschilderd, mat
liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400

deur entreedeur appartement, 
vlakke dichte deur

volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 geschilderd, mat

spiltrap bovenzijde
trapbomen staal Wit RAL9010 gepoedercoat
treden Europees Eiken, 

transparant gelakt
naturel gelakt

balustrade spiltrap/videhek stripstaal Wit RAL9010 gepoedercoat
W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen per deur

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
TRAPPENHUIS voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
3e verd 3.12

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
trap bovenzijde noppen rubber bekleding 

Leoxx
Zwart

trapbomen schilderen Zwart mat
onderkant schilderen Wit RAL9010

balustrade nw houten traphek n.t.b. houtsoort, 
transparante lak; vlgs tek 
D5.2

naturel gelakt

nw muurleuning n.t.b. houtsoort, 
transparante lak op RVS 
stalen leuningdragers

naturel gelakt

W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
3e verd 3.13

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond 200mm vrijehangend 

geïsoleerd plafond
Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400

hardhout Wit RAL9010 mat
deur van 3.13-3.14 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
METERKAST voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
3e verd 3.14-3.16

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonwand pleisterwerk 'Behangklaar'
nw MS-wand Behangklaar
achterwand Multiplex schot 18mm

plafond gipsplaatplafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 mat

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
3e verd 3.17

vloer nw vloertegels tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

plafond 200mm vrijehangend 
geïsoleerd plafond

Bruynzeel Antisone - onbehandeld
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randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen hardhout Wit RAL9010 mat
toegangsdeur appartement 
kozijn

hardhout Zwart RAL9005 mat

deur van 3.13-3.17 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

toegangsdeur appartement vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 mat

toegangsdeur appartement vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

Kreon Side-mini per deur Wit licht: 2700K
schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

4e VERDIEPING APPARTEMENT 12
slaapkamer 4.01 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 4.02 gelijke aan ruimte 1.06
woonkamer 4.03 gelijke aan ruimte 1.10
keuken 4.04 gelijke aan ruimte 1.09
hal 4.05 gelijke aan ruimte 1.05
toilet 4.06 gelijke aan ruimte 1.07
opslag 4.07 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 4.08 gelijke aan ruimte 1.06
slaapkamer 4.09 gelijke aan ruimte 1.01
slaapkamer 4.10 gelijke aan ruimte 1.01
4e VERDIEPING APPARTEMENT 13
opslag 4.17 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 4.18 gelijke aan ruimte 1.06
toilet 4.19 gelijke aan ruimte 1.07
hal 4.20 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 4.21 gelijke aan ruimte 1.01
hal 4.22 gelijke aan ruimte 1.05
slaapkamer 4.23 gelijke aan ruimte 1.01
opslag 4.24 gelijke aan ruimte 1.08
slaapkamer 4.24 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 4.25 gelijke aan ruimte 1.06
opslag 4.26 gelijke aan ruimte 1.08
woonkamer 4.27 gelijke aan ruimte 1.10
keuken 4.28 gelijke aan ruimte 1.09
TRAPPENHUIS voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
4e verd 4.11

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond onderzijde bordes akoestisch spuitwerk Wit RAL9010 fijn

hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
trap bovenzijde noppen rubber bekleding 

Leoxx
Zwart

trapbomen schilderen Zwart mat
onderkant schilderen Wit RAL9010

balustrade nw houten traphek n.t.b. houtsoort, 
transparante lak; vlgs tek 
D5.2

naturel gelakt

nw muurleuning n.t.b. houtsoort, 
transparante lak op RVS 
stalen leuningdragers

naturel gelakt

W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
4e verd 4.12

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond 200mm vrijehangend 

geïsoleerd plafond
Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400

hardhout Wit RAL9010 mat
deur van 4.11-4.12 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
METERKAST voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
4e verd 4.13-4.15

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonwand pleisterwerk 'Behangklaar'
nw MS-wand Behangklaar
achterwand Multiplex schot 18mm

plafond gipsplaatplafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 mat

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat
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onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

HAL voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
4e verd 4.16

vloer nw vloertegels tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

plafond 200mm vrijehangend 
geïsoleerd plafond

Bruynzeel Antisone - onbehandeld

randstroken plafond gipsplaat gestucd Wit
kozijnen hardhout Wit RAL9010 mat
toegangsdeur appartement 
kozijn

hardhout Zwart RAL9005 mat

deur van 4.12-4.16 vlakke glasdeur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

toegangsdeur appartement vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Zwart RAL9005 mat

toegangsdeur appartement vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Led lijn in plafondkoof Wit licht: 2700K

Kreon Side-mini per deur Wit licht: 2700K
schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

5e VERDIEPING APPARTEMENT 14
woonkamer 5.01 gelijke aan ruimte 1.10
hal 5.02 gelijke aan ruimte 1.05
toilet 5.03 gelijke aan ruimte 1.07
opslag 5.04 gelijke aan ruimte 1.08
slaapkamer 5.05 gelijke aan ruimte 1.01
hal 5.06 gelijke aan ruimte 1.05
keuken 5.07 gelijke aan ruimte 1.09
slaapkamer 5.08 gelijke aan ruimte 1.01
kleedruimte 5.09 gelijke aan ruimte 1.01
study 5.10 gelijke aan ruimte 1.01
slaapkamer 5.11 gelijke aan ruimte 1.01
badkamer 5.12 gelijke aan ruimte 1.06
opslag 5.13 gelijke aan ruimte 1.08
badkamer 5.14 gelijke aan ruimte 1.06
slaapkamer 5.15 gelijke aan ruimte 1.01
TRAPPENHUIS voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
5e verd 5.16

vloer vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R10
wanden bestaande metselwerk Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag

bestaande betonwand Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
nieuw kalkzandsteen Witpleisterwerk Wit RAL9010 Sigma Wapex toplaag
plinten als vloertegel h=60mm voorkant tegel = voorkant 

pleisterwerk
plafond hoge gedeelte, geïsoleerd Bruynzeel Antisone - onbehandeld

kozijnen liftdeur incl kader RVS geborsteld K>400
trap bovenzijde noppen rubber bekleding 

Leoxx
Zwart

trapbomen schilderen Zwart mat
balustrade nw houten traphek n.t.b. houtsoort, 

transparante lak; vlgs tek 
D5.2

naturel gelakt

nw muurleuning n.t.b. houtsoort, 
transparante lak op RVS 
stalen leuningdragers

naturel gelakt

W-installaties
E-installaties wand 

verlichtingsarmaturen
Kreon Side-wand 
inbouwarmaturen

Wit licht: 2700K

plafond 
verlichtingsarmaturen

Kreon Wit licht: 2700K

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
METERKAST voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
5e verd 5.17

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonwand pleisterwerk 'Behangklaar'
nw MS-wand Behangklaar
achterwand Multiplex schot 18mm

plafond gipsplaatplafond spuitwerk Wit RAL9010 fijn
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 mat

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

onderdorpel vlakke onderdorpel hardsteen zwart gezoet
W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit

TECHNISCHE RUIMTE voor posities zie vloer- en afwerkingstekeningen
5e verd 5.18

vloer zc dekvloer vzv 
carbodundum

wanden bestaande metselwerk pleisterwerk 'Behangklaar'
bestaande betonwand pleisterwerk 'Behangklaar'
nw MS-wand Behangklaar

plafond schoon beton geen
kozijn hardhout incl RVS 

hoekbeschermers
Wit RAL9010 mat

deur vlakke dichte deur volspaanplaat schilderdeur Wit RAL9010 mat

W-installaties luchtrooster kunststof Wit
E-installaties verlichtingsarmaturen Led armatuur Wit

schakelmateriaal Gira E2 serie zuiver Wit
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HOOFDENTREE
Frederikstraat

vloer vanaf rand gebouw vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R11
gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 

stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

geveldragers opgehangen lateien RVS staal n.t.b. gepoedercoat, zijdeglans
luifel/buitenplafond kopse kant luifel staalprofiel Wit RAL9010 gepoedercoat, mat

onderkant luifel volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen Mindow ODS aluminiumprofiel Antraciet RAL9007 gepoedercoat, mat

onderdorpel hardsteen Zwart gezoet
deur Mindow ODS aluminiumprofiel Antraciet RAL9007 gepoedercoat, mat
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Kreon Aplis in-Line h.o.h. 1m Wit licht: 2700K

bellentableau RVS staalplaat geborsteld K>400
HOOFDENTREE
binnenterrein

vloer klinkerbestrating beton Grijs
gevel bestaand metselwerk Rood gevelschoonmaken en 

opnieuw voegen
gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 

stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

geveldragers opgehangen lateien RVS staal n.t.b. gepoedercoat, zijdeglans
buitenplafond HWC plaat Heraklith Combi Wit RAL9010
kozijnen Mindow ODS aluminiumprofiel Antraciet RAL9007 gepoedercoat, mat

onderdorpel hardsteen Zwart gezoet
deur Mindow ODS aluminiumprofiel Antraciet RAL9007 gepoedercoat, mat
W-installaties airco-units verplaatsen 

naar dak
E-installaties verlichtingsarmaturen Kreon Aplis in-Line 6 st. Wit licht: 2700K

vloerarmatuur Kreon Mini-Up in-Line 5st. Wit licht: 2700K

inrichting terreinscherm strekmetaal Kabel Zaandam, stalen 
draagconstructie thermisch verzinkt.

blank, therm. 
verzinkt

ENTREE
plantsoenzijde

vloer tegelbestrating beton 300x300mm grijs
vloer vanaf rand gebouw vloertegel tegel Mosa type 5102V lichtgrijs mat, antislip R11
gevel bestaand metselwerk metselwerk geveldelen schilderen Zwart gevelschoonmaken, 

opnieuw voegen en 
schilderen

gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 
stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen Mindow ODS aluminiumprofiel Antraciet RAL9007 gepoedercoat, mat

onderdorpel hardsteen Zwart gezoet
deur Mindow ODS aluminiumprofiel Antraciet RAL9007 gepoedercoat, mat
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen Kreon Aplis in-Line 3 st. Wit licht: 2700K

bellentableau RVS staalplaat geborsteld K>400
ONDERDOORGANG

vloer bestaande klinkerbestrating aanpassen nav ontwerp en herstraten

gevel bestaand metselwerk metselwerk geveldelen schilderen Zwart gevelschoonmaken, 
opnieuw voegen en 
schilderen

buitenplafond bestaand hwc plafond 
handhaven, plaatselijk 
herstellen

spuiten Wit RAL9010 mat

kozijn en deur winkel bestaand kozijn hout Antraciet opnieuw schilderen
kozijn en deur NUTS-kast nieuwe kozijn hout Antraciet schilderen
deur
W-installaties installaties weghalen
W-installaties installaties weghalen

verlichtsingsarmaturen waterdicht TL-LED armatuur Wit

FIETSENSTALLING
binnenterrein

vloer bestaande klinkerbestrating aanpassen nav ontwerp en herstraten

gevel bestaand metselwerk metselwerk geveldelen schilderen Zwart gevelschoonmaken, 
opnieuw voegen en 
schilderen

spijlen hekwerk incl 2 
toegangdeuren

thermisch verzinkt kokerstaal

draagconstructie stalen kolommen thermisch verzinkt staal Wit RAL9010 gepoedercoat, zijdeglans
buitenplafond bestaand hwc plafond 

handhaven, plaatselijk 
herstellen

spuiten Wit RAL9010 mat

kozijnen
deur
W-installaties
E-installaties verlichtingsarmaturen waterdicht TL-LED armatuur Wit

GEVEL BG
Frederikstraat & plantsoenzijde

gevel bestaande kolommen beton Wit RAL9010 opnieuw schilderen
buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen winkel bestaande kozijnen hout geen
deurwinkel bestaande kozijnen hout geen
kozijn en deur traforuimte bestaande kozijn hout Antraciet opnieuw schilderen
kozijn en deur fietsenstallingnieuw kozijn hout Antraciet zijdeglans schilderen
W-installaties
E-installaties

GEVEL 
1e -4e Frederikstraat

gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 
stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

geveldragers opgehangen lateien RVS staal n.t.b. gepoedercoat, zijdeglans
buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat



kozijnen aluminiumkozijn 
buitenzijde

Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

zonwering n.t.b.
deur aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
W-installaties -
E-installaties n.t.b.

GEVEL 
5e Frederikstraat

gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 
stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

dakrand dakoverstek zink, gefelsd gepatineerd
buitenplafond dakoverstek zink, gefelsd gepatineerd
kozijnen aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco ASS 77 PB Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco ASS 77 PB Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

W-installaties -
E-installaties n.t.b.

GEVEL 
1e -4e plantsoenzijde

gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 
stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

geveldragers opgehangen lateien RVS staal n.t.b. gepoedercoat, zijdeglans
buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

zonwering -
deur aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

W-installaties -
E-installaties n.t.b.

GEVEL 
1e -4e binnenterrein

gevel aluminium vlakkeplaat Alubond Wit RAL9010 zijdeglans
kozijnen aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

zonwering -
deur aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

W-installaties -
E-installaties n.t.b.

GEVEL 
5e plantsoenzijde

gevel metselwerk baksteen, Den Daas Putty Multy Azewijns, 
stootvoegen 10 mm plat; lintvoegen 20 mm, 
20 mm verdiept

Zandkleurig, 
voeg Grijs

dakrand dakoverstek zink, gefelsd gepatineerd
buitenplafond dakoverstek zink, gefelsd gepatineerd
kozijnen aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

W-installaties -
E-installaties n.t.b.

LOGGIA
1e-4e Frederikstraat

vloer terras vloerdelen kunststof ? stroef
gevel binnenzijde borstwering volkernplaat ?
buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

balustrade geklemd glaspaneel geslepen helder gelaagd glas, zonder 
profielen aan bovenkant en hoeken, 
ingeklemd in alu-profiel; AMG og.

helder

W-installaties watertapkraan
E-installaties n.t.b.

BALKON 
1e-4e plantsoenzijde

vloer terras vloerdelen kunststof ? stroef
gevel binnenzijde borstwering volkernplaat ?
buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

balustrade geklemd glaspaneel geslepen helder gelaagd glas, zonder 
profielen aan bovenkant en hoeken, 
ingeklemd in alu-profiel; AMG og.

helder

W-installaties watertapkraan
E-installaties n.t.b.

BALKON 
1e-4e binnenterrein

vloer terras vloerdelen kunststof ? stroef
buitenplafond vlakke plaat volkernplaat Wit RAL9010 schilderwerk, mat
kozijnen aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco AWS 65 PASK Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco AWS 65 PASK Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

balustrade glaspaneel geslepen helder gelaagd glas, zonder 
profielen aan bovenkant en hoeken; AMG og.

helder

W-installaties - 
E-installaties - 

TERRAS
5e verdieping

vloer terras vloerdelen kunststof ? stroef
buitenplafond overstek dak rand zink, gefelsd gepatineerd
kozijnen aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans



aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco ASS 77 PB Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco ASS 77 PB Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

balustrade glaspaneel geslepen helder gelaagd glas, zonder 
profielen aan bovenkant en hoeken; AMG og.

helder

W-installaties watertapkraan
E-installaties - 

TERRAS
5e binnenterrein

vloer terras vloerdelen kunststof ? stroef
buitenplafond overstek dak rand zink, gefelsd gepatineerd
kozijnen aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans

aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco ASS 77 PB Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

deur aluminiumkozijn Schüco ASS 77 PB Antraciet RAL9007 gepoedercoat, zijdeglans
aluminiumkozijn 
binnenzijde

Schüco ASS 77 PB Wit RAL 9010 gepoedercoat, zijdeglans

balustrade glaspaneel geslepen helder gelaagd glas, zonder 
profielen aan bovenkant en hoeken, 
ingeklemd in alu-profiel; AMG og.

helder

W-installaties - 
E-installaties - 



Onderhoudsadviezen 
 
 
Opstookprotocol dekvloeren met vloerverwarming. 
Voor zowel de anhydriet- als zandcementdekvloer geldt er een opstookprotocol. 
 
Opstookprotocol met vloerverwarming. 

• Het activeren van het vloerverwarmingssysteem mag op zijn vroegst plaatsvinden 7 dagen 
nadat de gietvloer is aangebracht; 

• De aanvangswatertemperatuur op dag 1 dient te worden ingesteld op 20°C. Bij het opstoken 
dient de watertemperatuur met maximaal 5°C per dag te worden opgevoerd; 

• Nadat de maximale bedrijfstemperatuur (40°C) is bereikt, moet deze gedurende 3 dagen 
worden aangehouden; 

• Daarna moetde watertemperatuur worden afgebouwd met maximaal 5°C per dag tot de 
oorspronkelijke waarde vóór het opstoken; 

• Geadviseerd wordt ook deze oorspronkelijke waarde vervolgens weer 3 dagen aan te houden; 
• Het activeren van de vloerverwarming kan bijdragen aan de droging van de vloer. Indien na 

het doorlopen van bovenstaande protocol het restvochtgehalte van de vloer nog te hoog is, 
kan de procedure worden herhaald. Eén en ander is afhankelijk van het type vloerverwarming. 

 
 
Hemelwaterafvoer 
 
Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke 
verstoppingen (bijvoorbeeld door herfstbladeren)  kunnen worden voorkomen. 
 
Platte daken 
 
De waterdichte laag op de platte daken , bestaat uit een bitumineuze bedekking. Wij adviseren U om 
hierop geen ladder of dergelijke voorwerpen te plaatsen en het belopen van deze bedekking tot het 
minimum te beperken. Hierdoor kunt U lekkages, door mechanische beschadiging voorkomen. 
 
Maatregelen bij strenge vorst 
 
Indien strenge vorst wordt verwacht, is het raadzaam de kamerthermostaat 's nachts niet te laag in te 
stellen met het oog op bevriezingsgevaar van waterleidingen enz. Bij temperaturen onder of nabij nul 
graden is het wenselijk de toegangsdeuren van onverwarmde ruimten, waar zich leidingen bevinden, 
open te houden. Tevens dient U bij deze temperaturen uw eventuele buitenkraan af te sluiten en de 
leiding te laten leeglopen. 
 
Open stootvoegen 
In de gevel zijn op diversen plaatsen open stootvoegen gehouden. 
Deze open voegen bevorderen een noodzakelijke ventilatie in de 
spouw en dienen daarom dan ook altijd open te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat U moet weten over isolerend dubbel glas 
 
Barometrische invloeden 
 
De dubbele beglazingseenheden worden hermetisch gesloten onder de op dat moment heersende 
weersomstandigheden, zoals een hoog of laag drukgebied. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan 
alle mogelijke omstandigheden zoals wisselende barometrische druk, temperatuur e.d. 
 
In verband hiermede en ten gevolge van een kleine fabricagetolerantie op de spouwbreedte kan een 
geringe variatie in de afstand tussen de beide ruiten optreden. Optisch is dit soms waarneembaar 
door enige vervorming van in de ruit weerspiegelende beelden of het dubbel 
waarnemen van b.v. autolampen. 
 
Wanneer glasruiten precies evenwijdig staan en even dik zijn, kunnen soms olieachtige vlekken 
optreden. Deze vlekken zijn niet alarmerend en zijn beslist geen fouten noch het gevolg van vettige 
aanslag. 
 
Condensvorming aan kamerzijde 
 
Wij constateren regelmatig dat bij gebruikers van isolerend dubbel glas ongenoegen ontstaat door het 
incidenteel optreden van condens op dit glas, iets dat volgens hen niet mag voorkomen. 
 
Condensvorming (het zogenaamde "beslaan") aan de kamerzijde van het dubbel glas komt niet vaak 
voor, maar is beslist niet uitgesloten. Dit hangt n.l. af van: 
 
a. temperatuur in en buiten de woning; 
 
b. de relatieve vochtigheid in de woning. 
 
Het condensverschijnsel is alleen te voorkomen door de vochtigheid in de woning omlaag te brengen 
door middel van ventileren. 
 
Onderhoud 
 
De afdichting van elke beglazing, d.m.v. welke kitsoort ook, vraagt onderhoud. De reden is dat deze 
veroudert en krimpt. Hierdoor zou water in de sponning kunnen dringen, waardoor ernstige schade 
aan zowel kozijn als beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de 
garantie. Het verdient dus aanbeveling ook dit belangrijke aspect van glas goede aandacht te geven 
en regelmatig onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld: 
 
a. Bij krimp en uitzakken van de afdichting 
 
de top van de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en van het 
glas afsteken en verwijderen. Ter plaatse het glas zuiver schoon en vetvrij maken met trichlooretheen 
(tri). De aldus gevormde groef vullen en afwerken met een elastische thiokolkit. Na enkele weken de 
herstelde afdichting behandelen met verf of beits. 
 
b. Het vrijstaan van de sponning in het glas 
 
De glaslatten uitnemen en ter plaatse de bestaande afdichting verwijderen. Het glas, de 
sponningkanten en de glaslatten goed schoonmaken en ontvetten. De glaslatten herplaatsen, zodanig 
dat deze 3 mm. vrij van de beplating komen en blijven door het aanbrengen van neopreen 
afstandblokjes. Aan de andere zijde van het glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met 
een scherp mes doorsnijden en verder behandelen als onder a. vermeld. 
 



 
c. Bij het vervangen van gescheurde of kromgetrokken glaslatten 
 
Kunt u, na het vooraf gereed gemaakt en geconserveerd zijn van de nieuwe glaslatten, handelen 
zoals onder a. respectievelijk b. is aangegeven. 
 
Opmerking 
 
Het gebruik van siliconenkit is sterk af te raden, omdat deze kit niet overschilderbaar is. Waar 
siliconenkit gebruikt is, bestaat de kans op besmetting van aanliggend houtwerk, zodanig dat 
ondermeer slechte hechting van verfproducten kan optreden. 
 
Wenken bij gebruik van energie 
 
De luxe van het onverstandig omspringen met energie kunnen we ons niet meer permitteren. Energie 
kost tegenwoordig veel geld en zal in de toekomst nog meer gaan kosten. Hierna worden een aantal 
suggesties gegeven, hoe op energiegebruik in het huishouden kan worden bespaard. Verwarming, 
warmwater en koken zijn de grootste verbruikers. De tips die hierop betrekking hebben komen 
daardoor het eerst aan de beurt. 
 
 
 
A. Verwarming/ventilatie van de woning 
       
1. Houdt uw energieverbruik in de gaten door regelmatig, bv maandelijks de meterstanden op te 

nemen. Een handig hulpmiddel daarbij is de energieverbruikerskaart. Ook de jaarlijkse 
afrekeningen van energiebedrijven kunnen hierop ingevuld worden. 

 
2. Zet ’s nachts de thermostaat 3 graden lager. Niet meer, anders duurt het opwarmen van de 

woning de volgende dag te lang en vraagt veel energie. Verlaag de thermostaat ongeveer een 
uur voordat u gaat slapen. 

 
3. Zet de thermostaat lager bij langdurige afwezigheid. 



4. Ongebruikte kamers matig verwarmen en de deuren van deze kamers gesloten houden. Denk 
wel aan bevriezingsgevaar. Houdt er rekening mee, dat de temperaturen die voor verschillende 
vertrekken gegarandeerd worden onder extreme weersomstandigheden (zie voor definitie 
hiervan de uitgave “een huis met zekerheid”) alleen gehaald zullen worden bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken. 

 
5. De deur tussen de woonkamer en hal zoveel mogelijk gesloten houden. Er ontsnapt anders veel 

warme lucht naar de bovenverdieping, waar die warmte doorgaans niet nodig is, en er komt 
koude lucht in de woonkamer. De thermostaat blijft er dan voor zorgen dat de temperatuur in de 
woonkamer op de ingestelde waarde blijft. 

 
6. Veel warmte gaat verloren door de ruiten, ook door dubbelglas. Sluit daarom ’s avonds en ’s 

nachts de gordijnen of binnenzonwering (aluminium lamellen zonwering met de holle zijde naar 
binnen gekeerd). Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen. 
Ook isolerende rolluiken zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies 
te beperken. 

7. Profiteer van de gratis zonnewarmte door niet de gordijnen te sluiten of het zonnescherm 
omlaag te doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen. 

 
8. Ventileer niet meer dan nodig is; bij het luchten van de kamers is het al voldoende het raam 

korte tijd (ong. 10 min.) open te laten staan. Draai hierbij de radiatoren dicht. 
 
Pas op: ventilatie is wel noodzakelijk door de behoefte aan frisse lucht.  
 
 
9. Gebruik de hoogste stand van het basisventilatiesysteem alleen als dit noodzakelijk is voor bv. 

de afvoer van luchtjes. Daarna het ventilatiesysteem in de laagste stand laten staan. 
       
      Probeer een graad lager te stoken. 
 
 
 
C. Elektriciteitsverbruik 
 
1. Laat u informeren over het energieverbruik van huishoudelijke apparaten die u overweegt aan te 

schaffen. Een energiewijzer of label zit al op diverse apparaten. 
 
2. Doe de koelkast goed dicht en open hem zo kort mogelijk. Zet de koelkast niet in de zon, dit geldt 

ook voor diepvriezers. Warme maaltijden eerst afkoelen voor u ze in de koelkast zet. Haal 
regelmatig de ijslaag weg d.m.v. ontdooien. 

 
3. Doe de verlichting uit in die vertrekken waar niemand is. TL-lampen verbruiken minder energie bij 

dezelfde lichtopbrengst. 
 



 
Tips voor verstandig verwarmen. 
 
Bij vloerverwarming als hoofdverwarming 
 
VERSTANDIG VERWARMEN. 
Verstandig verwarmen is altijd zuiniger verwarmen. Zonder afbreuk te doen aan uw wooncomfort kunt 
u behoorlijk wat energiekosten besparen als u de volgende tips in acht neemt: 
 

• In verband met besparing op het energieverbruik maar ook in verband met het behouden van 
een redelijke temperatuur én het feit dat door de bouwkundige massa vloerverwarming een 
langere opstooktijd heeft. Doet u er goed aan de kamerthermostaat maximaal 3°C lager in te 
stellen dan de dagtemperatuur. Bij een koude periode in de winter, kan dat zelfs te veel zijn 
om ’s morgens alle vertrekken binnen een redelijke tijd weer op de gewenste dagtemperatuur 
te brengen. In dit geval adviseren wij u om bij vloerverwarming geen nacht- of dagverlaging 
toe te passen. 
 

• Laat niet nodeloos deuren openstaan tussen warme en koude vertrekken. Verwarm gelijkmatig 
en houdt daarbij de warmte in de woning en zoveel mogelijk in het vertrek waar het u om gaat. 
 

• Indien u kamer wilt luchten, heeft het bij vloerverwarming geen zin om de groepen tijdelijk dicht 
te zetten. 
 

• Zorg dat het niet overbodig tocht in uw woning. Controleer in dit verband een deuren, ramen 
enz. 
 

• Het effect van de vloerverwarming moet voldoende benut kunnen worden. Zorg dat er zo 
weinig mogelijk isolerende afdekking op de vloer zijn. 
 

• Laat bij afwezigheid gedurende een vorstperiode uw installatie regelmatig controleren. Zet alle 
vertrekdeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 
 
 

 
 



Aanvullende informatie over vloerbedekking en vloerverwarming. 
 
Vloerbedekking 
De werking van het vloerverwarmingsysteem is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht 
aan de oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding. Houdt u 
daarom rekening met enkele voorwaarden. 
 
Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking. 
U kunt uiteraard katoenen, wollen of nylon vloerbedekking toepassen, mits de isolatiewaarde van het 
tapijt niet al te hoog is. Wij adviseren een soort toe te passen met een geweven rug en/of een 
foamlaag van maximaal 3mm dikte. Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand  
Rc= 0,10 m2.K/W bij de berekening van de capaciteit gehanteerd. Hoe lager de warmteweerstand, 
hoe beter de warmtegeleiding, hoe hoger de warmteafgifte van de vloerverwarming.  
Leg deze vloerbedekking strak op de droge dekvloer. Uiteraard kunt u ook kiezen voor los leggen of 
direct verlijmen met een zelf hardende lijm. Wel raden wij u aan zogenaamde ondertapijten te 
vermijden. En laat voor het lijmen eerst het vocht uit de zand/cement afwerkvloer verdampen, door de 
vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijf te laten. 
 
Plavuizen, tegels, grindvloer en natuursteen. 
Vloerverwarmingsysteem in combinatie met plavuizen, tegels en natuursteen gaan uitstekend samen. 
Ze kunnen in principe direct in de mortellaag gelegd worden. Wilt u de tegels of plavuizen verlijmen? 
Gebruik dan wel een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij 
verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaats vindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 
opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 
vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 
 
Parketvloeren. 
Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of 
merbau zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast 
kunnen worden. Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken,  
dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. 
Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc waarde) 0,10 m2.K/W bij de 
berekening van de capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur 
van het verwarmingswater ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de 
warmteafgifte van de vloerverwarming hoger. 
Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 
scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. Parket mag nooit gespijkerd 
worden op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen de voorschriften van de 
parketleverancier strikt aangehouden te worden. 
 
Langzaam opstoken van de vloer. 
In verband met de werking van de constructievloer na oplevering van uw woning, adviseren wij u om 
een wachttijd van 5 weken aan te houden alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Ook 
adviseren wij u om de vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijft te hebben, voor de droging van 
de afwerkvloer, alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Indien de vloerafwerking gevoelig is 
voor vocht (zoals bij houten / parket vloeren) dient door de leverancier eerst het vochtgehalte 
gemeten te worden. Meestal moet de vloerverwarming tenminste 24 uur uit zijn alvorens de 
vloerafwerking wordt aangebracht. In combinatie met lijmlagen dient er veelal 5 tot 8 dagen gewacht 
te worden, alvorens er langzaam opgestookt kan worden (dit in verband met het uitdrogen van de 
lijmlaag). Breng afdoende dilatatievoegen aan, conform het advies van de leverancier, om zettingen 
en scheurvorming op te vangen. Het toepassen van een krimpnet (thermisch verzinkt) of vezels in de 
afwerkvloer beperken de scheurvorming (maar sluiten dit niet geheel uit). Vooral bij het toepassen van 
een gietvloer of PVC-vloer dient u een goed advies bij uw leverancier in gewonnen te worden, omdat 
de kans op scheurvorming bij deze vloeren groot is. Geregeld treedt er scheurvorming boven de 
plaatnaden van de vloerelementen op, en dit valt buiten uw garantie.   
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Belangrijke  informatie  over het onderhoud  van uw rookmelder

In  uw  woníng  zijn  rookmelder(s)  geïnstalleerd.  Volg  de  aanuAjzingen  strikt  op.

Zo voorkomt  u onnodíg  afgaan.

Ní7 de oplevering:  laat  de stofkapJes zitten  totdat  alle werkzaamheden  afgerondzfin.

Gaat  u klussen?

Sluít  altijd  de rookmelder  af  met  de stofkap.  Heeft  u deze  niet,  gebruik  dan  huishoudfolie  of  een

plastíc  zakje,  Plak  afplakband  rondom  de melder  en zorg  er  voor  dat  er  geen  vegf  en  stof  in de

melder  kan  komen.  U kunt  ook  eenvoufüg  de melder  los  draaien  en het  stekkertje  er  uithalen.

De melder  bewaard  u in een  plastic  zak.

-1- Reinig  minimaal  1 x per  maand  uw rookmelder  met  de stofzuiger.  Gebruik  een  zachte  borstel  aan

de stofzuigerstang  om  de buitenzijde  van  de rookmelder  te reinigen.  Test  daarna  de melder.

-2- Reinig  met  een  vochtíge  doek  de buitenkant  van de rnelder

-3- Verwíjder  stof  en spinnenwebben  uit  de lampen,  plafonnières,  Halogeenspots  die in de buurt

hangen  van een  rookmelder.

-4- Sluit  de deur  van  de badkamer  als u gebruik  maakt  van  de douche.

-5- Als de melder  ongewenst  alarm  geeft  maar  en de melder  gaat  nog  vanzelf  uit,  kunt  u de melder

nog  schoon  en stof  vrijmaken.

Mijn  melder  gaat in alarm maar Haat  vanzelf  weer  uit: stofzuig de melders, wacht híer niet mee!

Mijn  melder  Haat  in alarm en gaat niet meer uít: Blijf van alle melders af en zoek eerst naar de
melder  waar  u een rode  led  ziet  knipperen,  elke  seconde.  Draai  díe melder  uit  de grondplaat  en haal

de stekker  er uit. De hele  installatie  is nu weer  stil.

Stofzuig  de melder  of  blaas  de melder  schoon  en plaats  de melder  terug.  Gaat  de melder  weer  in

ALARM,  vervang  dan  de melder  voor  een  níeuwe.

Onderhoud  rookmelder-  bewoners  -wbv-2010
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Handleiding  t.b.v.  het  bekabelen  van  de loze  leidingen

Indien  u gekozen  heeft  voor  het  laten  aanleggen  van  loze  leidingen  in uw  woning  iS het

van  belang  dat  u tijdens  het  bekabelen  van  de loze  leiding  de onderstaande  punten  in

acht  neemt.

0  Het  gebruik  van  een professíonele  stalen  trekveer  ís van  essentieel
belang.

ü  Bijhettrekkenvaneenz.gCai-kabelishetvanbelangdatu

gebruik  maak  van  een treklcous  die  aan  de trekveer  bevestigd  kan

worden,  dit  in  verband  met  het  losraken  van  de kabel  onder  het
trekken,

CI In  de loze  leiding  is een z.g CONTROLE  draad  aanwezig,  deze

draad  is dus   bedoeld  om  de kabel,  die  u wilt  trekken  aan  te
bevestigen.  Doet  u dit  wel  is de kans  groot  dat  de kabel  losraakt  en

vast  komt  te zitten  ín de buis.

0  Trek  de controle  draad  onder  geen  beding  uit  de  buis.

Q U kunt  wel  de stalen  trekveer  op een vakkundige  manier  bevestigen

aan  deze  controle  draad  d.w.z  dat  de bevestiginj  zo ylak  mogelijk

moet  zijn,  dus  geen  dikke  knoop  want  die  blijft  onherroepelijk  in

een bocht  vastzitten.

0  Als  u nu  de trekveer  door  de leiding  getrokken  heeft,  kunt  u hier  de

gewenste  kabel  aan  bevestigen,  let  wel  de buis  is berekend  op 1
kabel,

€  Bij  het  trekken  van  de kabel  is het  noodzakelijk  dat  dit  met 2
personen  gebeurt,  de ene persoon  voert  de kabel  in  en de andere

persoon  trekt  rustig  aan  de trekveer.

Als  u deze  punten  NIET  opvolgt  en u krtjgt  de loze  leiding  dus  niet  bedraad  is dit  voor

uw  eigen  rekening,  er heeft  immers  overal  een controle  draad  in  gezeten  dus  de leiding  is

niet  verstopt.

Uiteraard  kunt  u onderstaand  telefoonnummer  bellen  om  een prijs  op  te vragen  voor

het  vakkundig  bekabelen  van  de loze  leidingen.

K w a I i t e i t  i s o n z e  r o d e  d r a a d

A&B  Electrotechniek

Zuid-Beijerland  BV

Ambochtsfüaat  6,

3284  XW Zuid-Beijerland

Postbus  7456,

3284  ZH Zuid-Beijerfönd

Telefoon:  (m86)  66 24 56

Fox: (0186)  66 16 60

E-mail: info@aenbelectrotechniek.nl
Website:  www.oenbeIectrotechniek.nl

Bcinlreloíica ABN-jV.íríO rekenin«3nr 55 69 18 43G
Hündelsícgister nr 24297625
BTlk/-nun'imcr NL 8087 GE} 323 BO1

Von lCi  I)(l .íng y%ri d Akíempn:'  Leveííiínsïoorwaaídcn  füJ  illcíc'ndc  níodiiiyi  lí 1992  (íÄl  ID 9)ï  füilicn  dc ondíiicl  föíer  consumeiít  i ïiiii  &  hlíi  mülv'  í/oüríaüíJi  n
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e GroepenverkJaríng
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Keuken  "' " """' I I
Wandcontactdüos  keuken I

Woonkamer

Wandcontactdoos  woonkarner

Trapkast

Toilet

Overloop  le  verdíeping

Slaapkamer  1

Slaapkamer  2

Slaapkamer  3

Slaapkamer  4

Badkamer

Overloop  2e verdieping

Zolder

Wandcontactdoos  centrale  verwarmfög
Wandcontactdoos  mechanische  ventilatie I
Wandcontactdoos  wasmachine I I
Wandcontactdüos  wasdroger I
Wandcontactdoos  fomuis I

Wandcontactdoos  büiler
Wandcontactdoos  vaatwasmachine
Wandcontactdoos  droger

Wandcontactdoos  combimagnetron I
Wandcontactdoos  wirlpool
Schuur/  berging

I

Belangríjk:  Beproef  de aardlekschakelaar  of de aardlekautomaten  in uw installatie
minstens  1 X per maand.
Dít doet  u door  op de testknop  T te drukken.
Uitschakelen  moet  dan terstond  plaatsvinden.
8ij  a sring  direct  uvi installateur  waarschuwen

Bediening  aardlekschakelaar:

lndien  een aardlekschakelaar  uit  zichzelf  is uitgeschake!d,  dan als volgt  handeíen:

L  Alle düür  de betreffende  aardlekschakelaar  beschermde  groepen  uitschakelen.
2. De aardlekschakelaar  weer  inschakelen.
3. De grüepen  stuk  voor  stuk  weer  inschakelen.  Bij het inschakelen  van een groep  waarin  de storing

optreedt,  schakelí  de aardlekschakelaar  opnieuw  uit. Apparaten  die zijn aangesloten  op deze  groep
uiíschakelen  en opnieuw  pmberen  de groep  in te schakelen.
Het defecte  apparaat  of de groep  uitgeschakeld  laten.
De aardlekschakelaar en de nog niet ingeschakelde  groepen  in bedriif  stellen.
Het defecte  apparaat  of de groep  door  een erkend  installateur  laten nazien.Te1:0186  - 662456

4 Blijfi  de installatie  bij ingeschakelde  aardlekschakelaar  spanningsloos,  waarschuw  dan uw
energiebedriif.

Aardlekschakelaar  type  ü :

aan aan uit

Aardlekschakelaar  type  2



Hafonorm  groepenkaart

Uw  installatíe

De installatie  in uw huis  is vemeeld  üver  groepen.  iedere  groep  heeft  een  eigen  beveíliging  in de vorm  van  een
installatieautomaat  of  een  aardlekautomaat.  Bii kortsluuing  o( bij gebruik  van  veel  zware  elektrische  apparatentegeliik  kan de ínstallatieautomaat  of aardlekautomaat  zíchzelf  uitschakelen.  Hoe  u ín een  dergelijke  síuatie  moethandelen  staat  beschreven  in deze  groepenkaart,  zie hiervoor  'hoe  te handelen  bij storing'.  Welke  ruímtes  opwelke  groepen  zijn aangesloten  is door  uw installateur  aangegeven  op  de groepenindelíng  van deze  kaarí.

Belangrok

Als gebruiker  bent  u verantwoordelijk  voor  uw  groepenkast.  Regelmatig  testen  van uw  aardlekschakeiaar
is verplicht  en voorkomt  ongelukken.  Test  de aardlekschakelaar  en de aardlekautomaten  in uw  ínstallatie
één keer  per  maand.  DR doet  u door  op  de  testknüp  T te  drukken.  Uitschakelen  vindt  dan  direct  plaats.  Uschakelt  uw  ínstallatie  in door  de zwarte  of blauwe  knop  weer  omhoog  te duwen.  Bij weigenng  direct  uwinstallateur  waarschuwen.

I  Inschakelen =  knop naar boyen
4U1tschake1en -  knop Ïaar  beneden

Hoofdschakelaar

Type ï

tm"'--
aan uít

Type 2

:-jl: ï«!Hfi(
aan un

Aamlsksóakelaar

Type 1

Hoe  te handelen  hij storing
Bij een  storing  handelt  u als volgt.  Kijk  of  alle knüppen  in de groepenkast
ingeschakeld  (naar  boven)  staan.  Staan  alle knoppen  ingeschakeld  (naar
boven)  en heeft  u geen  spanning,  waarschuw  dan  uw installateur/net-
beheerdg.  Staat  er een zwarte  oï blauwe  knop  naar  beneden  dan  is de
beveiliging  uitgeschakeld  Schakel  de knop  weer  in door  deze  omhoog  te
duwen.  Schaken  de  beveiliging  zichzeff  opníeuw  uit, kijk  dan  welke  beveí-
liing  zich  uitschakelt  en volg  dan  de  ondersteande  iníucfie.

Hoofdschakelaar

Om  veilig  aan de  installatie  te kunnen  werken  moet  de "hoofdschakelaar"
uitgeschakeld  worden.

Aardlekschakelaar

1. Alle  door  de aardlekschakelaar  beschermde  groepen  uiíschakelen.
Deze  informatie  leest  u op  de groepenkast.

2. De aardlekschakelaar  weer  inschakelen.

3. De groepen één voor één weer inschakelen.  Bii het inschakelen  van
een groep  waarin  de storing  optreedt,  schakelt  de  aardlekschakelaar
opnieuw  uit. Haal  alle stekkers  van  apparaten  die aangesloten  zijn
op  deze  groep  er uit en probeer  opnieuw  de  groep  in te schakelen.
Schakeít  de  schakelaar  weer  uit, laat dan  uw  defecte  groep  door  een
erkende  installateur  controleren.uií

Type 2

aan uií

lnstallatíeautornaat

aan

O=  testknüp T

uií

Installatíeautomaat

1. De uitgeschakelde  groep  weer  inschakelen.
2. Treedt  bij het  inschakelen  van  de groep  de storing  opnieuw  op, dan

de  groep  uitgeschakeld  laten.
3. Haal  alle stekkers  van  apparaten  die aangesloten  zijn op  deze  groep

er uít en probeer  opnieuw  de groep  ín te schakelen.
4. Eén voür  één de apparaten  inschakelsn.  Bij het  inschakelen  van

het  stünnggevende  apparaat  schakelt  de installatieautomaat  weer
uit. Dit defecte  apparaat  veijderen  en de  installatieautomaat  weer
inschakelen.

5. Schakelt  de  aardlekschakelaar  zich  tijdens  dit  proces  ook  uit, kijk
dan  voor  instructies  onder  het  kopje  aaardlekschakeIaar'.

Aardlekautomaat

1. De uitgeschakelde  aardlekautomaat  weer  ínschakelen.
2. Treedt  bij het  inschakelen  van  de  aardlekautümaat  de  storing

opnieuw  op, dan  de  aardlekautomaat  uitgeschakeld  laten.
3. Haal  alle stekkers  van apparaten  die aangesloten  zijn op deze  aard-

lekautomaat  er uíí en probeer  opnieuw  de  aardlekautomaat  in te
schakelen.

4. Eén voor  ön  de apparaten  inschakelen.  Bij het ínschakelen  van
het  storinggevende  apparaat  schakelt  de aardlekautomaat  weer
uit. Dit de(ecte  apparaat  verwijderen  en de  aardlekautomaat  weer
inschakelen.

Fornuisgroep

1. Schakel  de zwaíe  knop{pen)  van de  fomuisgroep  weer  in.
2. Als  de  fornuisgroep  zichzelf  weer  uitschakelt  dan  is uw  kookíoestel

waarschijnlijk  defect.

Optioneel  in uw  groepgnkast

NoodverIichtíngslampje

Het  noodverIichtingsIampje  zorgt  voor  de verlichting  van  uw  meterkast
als de elektriciteit uifüalt. Dí lampje geeff 3 uur licht en bliift ook  bran-
den  als u deze  un het  stopcontact  haalt.  U kunt  het lampje  ook  als
alternatief vüor  uw  zaklamp  gebruiken.  Indien  u de  optie  noodverlich-
tingslampje wilt  toevoegen  in uw meterkast,  neem  dan  contact  op  met
uw installateur.

0verspanningsbeveiÍiging

Bii onweer  in de  omgeving  kan  via  de  kabel  een  te  hoge  spanning
op  uw  installatie  komen.  Om  dat  te  voorkomen  kunt  u een  overspan-
ningsbeveilígíng  door  uw  installateur  laten  plaatsen  om uw  ele)drische
apparatuur  te beveiligen.  Mocht  de  indicator  van  de overspannings-
beveiliging  op  een  later  moment  op  rood  komen  te staan,  neem  dan
contact  op met  uw  installateur.  Híj zal de  module  vervolgens  vervangen.

Mechanische  ventilatie

Bíj calamiteiten,  bi$oorbeeld  een gaswolk  in een  woonwijk,  kan  het
noodzakeliik  ziin  de mechanísche  ventilatie  in de  woning  tijdelijk  uit  te
schakelen.  Hiermee  voorkomt  u dat  deze  gassen  de  woning  worden
ingezogen.  Het  kan zijn dat  deze  groep  of  schakelaar  gerealiseerd  is
in de  meterkast,  deze  is dan  voorzien  van  een  gele  sticker  met  een
afbeelding  van  een  ventilator.  Vergefö  niet  de  mschanische  ventilatie
weer  ín te schakelen  als de  calamiteít  weer  voortíj  is.

Wil  advísem  u de ï  íze  gí   ccníporemi  drxx  uw
Insíallaíeuííe  bien  aanb.
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k ín uw gmepenkasl emwezk) z4n. De aíbeelingen kunnen enrs

a+ken  Van d  pöidan  ds In llW goepenkasí z0n íoegepast

aan uit

Fornuisgmep

TVpe í

aan

y.
y  K  a'í:l

a'm  4

ult

Type 2

fï,ï

uií

Noodverlíchtingslampje

a,av-  van  tOepassing

,;J. q 0

OverspanningsbevellIgIng

Type 1 Van toepassing

nlet

Van toepassingType 2

Mechanísche  Ventilatie

0=  testknop T



 

 



Gebruikershandleiding 
 Centrale verwarming met 

vloerverwarming 
 

 

  



 
 

2 
Installatie gebruikershandleiding Breman Zuid-Holland 

 
Als onderdeel van de Breman Installatie Groep zijn wij trots dat wij de installaties in uw woning mochten  
verzorgen en u tijdens het bouwproces mochten begeleiden. Nu dit traject is afgerond willen wij u door 
middel van deze gebruikershandleiding ook informatie overhandigen over de aanwezige installatie.  
  
Naast de bekende garanties kunt u ook kiezen om het toekomstige onderhoudt en/of  vervanging door de     
Breman Installatie Groep te laten uitvoeren, laat u dan ook informeren via onze website:  
 

http://www.breman.nl/  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op installatie gebied? Volg ons dan ook op:  
 

             

Waarom deze gebruikershandleiding?  
Het omschrijft per installatie- onderdeel  hoe u de installatie kunt gebruiken voor een optimaal woongenot,  
wat u als bewoner mag en kan verwachten van de installatie, en wat u kunt doen als de installatie niet 
correct functioneert alvorens u contact met ons opneemt.  
 
Wat u in basis van de verwarmingsinstallatie mag verwachten wordt niet altijd bepaald door de installateur. 

Hiervoor zijn garantiefondsen opgesteld welke ook eisen stellen aan verschillende installatie onderdelen.  De 

voor u van toepassing geldende regeling wordt aangegeven in de verkoop documentatie die u tijdens de 

koop van uw woning heeft ontvangen. Hieronder zijn twee handige links met informatie gegeven. 

                       http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf  

               http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf  

Naast bovengenoemde uitgangspunten geldt er voor het verkrijgen van een bouwvergunning ook 

document genaamd : Energie Prestatie Coëfficiënt eis, oftewel EPC eis. 

De energieprestatie-eis zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen. 

De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis 

wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.  

De installaties in uw woning zijn ontworpen naar aanleiding van de energie prestatie eis.  

Heeft u recht op subsidie?  
Wellicht komt u ook in aanmerking voor het ontvangen van subsidie, laat u dan ook informeren door een         
bezoek aan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland via onderstaande link:  
 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie  
 

http://www.breman.nl/
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
https://nl.linkedin.com/company/breman-installatiegroep
https://twitter.com/breman_nl
http://www.facebook.com/werkenbijbreman
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Heeft u een storing aan uw verwarmingstoestel? 

10 tips om een storing eenvoudig te verhelpen 

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit 

het stopcontact nemen. Houdt de storing aan, controleert u dan eerst of: 

1. het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit; 

2. de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de 

'UIT' stand is gesprongen; 

3. er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water 

in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Kijk hiervoor in onze vul- en 

ontluchtinstructie     of bekijk het instructiefilmpje;  

4. de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast); 

5. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten, zo nodig 

bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtinstructie; 

6. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld; 

7. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen); 

8. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom; 

9. de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is. 

Storingen die u niet met behulp van bovenstaande tips kunt oplossen, kunt u melden via ons landelijke 

storingsnummer: T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

 

Verwarmingstoestel 
Het type verwarmingstoestel, alsmede de uitvoering van de complete installatie in uw woning is ontworpen  

naar aanleiding van de in de EPC omschreven uitvoering. Het systeem kan een hoog- of laagtemperatuur 

systeem zijn, of zelfs een combinatie tussen beide systemen.    

De instelling voor één van beide systemen, of beide uitvoeringen is door de monteur van Breman 

verwerkt in de fabrieksinstellingen van het verwarmingstoestel. Wij raden u aan nooit deze instellingen te 

wijzigen aangezien dit kan resulteren in een hoger energie verbruik.   

Het verwarmingstoestel zorgt voor het verwarmen van het water in de verwarmingsinstallatie en 

zorgt voor de aanmaak van warmtapwater.  

Het fabricaat van het verwarmingstoestel in uw woning is Remeha, informatie vindt u via onderstaande link:  

                                            https://www.remeha.nl/consumenten 

Aan de onderzijde van het verwarmingstoestel is veelal informatie te vinden welke type toestel u heeft. 

Met deze informatie kunt u vervolgens de juiste gegevens vinden op de website van de fabrikant.  

http://www.breman.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwbremannl/bedrijven/warmteadvies/18000_vul-_en_ontluchtinstructie_online.pdf
http://www.breman.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwbremannl/bedrijven/warmteadvies/18000_vul-_en_ontluchtinstructie_online.pdf
http://www.breman.nl/co-storingsnummer.html
https://www.remeha.nl/consumenten
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Vloerverwarming 
Uw woning is voorzien van vloerverwarming. De leidingen van de 

vloerverwarming zijn in de vloer verdeelt in een aantal groepen welke 

veelal corresponderen met aparte ruimten.  

Deze zogenoemde groepen zijn ieder separaat aangesloten op de 

vloerverwarmingsverdeler. De vloerverwarmingsverdeler is uitgevoerd 

met zonder pomp. De distributie van warmte vanuit het verwarmingstoestel wordt voorzien door de 

pomp in het verwarmingstoestel.  

Op de vloerverwarmingsverdeler zijn een aantal componenten zichtbaar die door de monteur van 

Breman zijn ingesteld op een bepaalde waarde. Het is dus raadzaam dat u zelf geen wijzigingen 

toepast aangezien dit een negatief resultaat kan bewerkstelligen.  

Werking vloerverwarming:  

Vloerverwarming verwarmt door de aanwezigheid van leidingen in de vloeren de afwerkvloer. Dit is 

een andere warmte dan bijvoorbeeld de warmte afkomstig uit een radiator welke warmte afgeeft 

door middel van convectie. Veelal zijn alleen de voordelen bekend van vloerverwarming namelijk:  
 

- Lager energie verbruik dan een installatie met radiatoren 

- Door een groot stralingsoppervlak (vloeren) een prettiger binnenklimaat  

- Minder luchtverplaatsing dan radiatoren wat voor personen met ademhaling klachten als 

zeer prettig wordt ervaren.  

 

Echter er zijn ook aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.  
 

- Vloerverwarming wordt veelal een traag verwarming systeem genoemd, dit komt omdat de 

leidingen van de vloerverwarming eerst de afwerkvloer opwarmt waarna vervolgens pas 

warmte wordt afgegeven aan de ruimte. Houdt u dus rekening met een langere opwarmtijd 

dan bijvoorbeeld een installatie met radiatoren.  

- Naast een langere opwarmtijd is de afkoeltijd van de vloeren iets waar u rekening mee moet houden. 

- Wij raden u aan geen temperatuurverlagingen toe te passen, dit enerzijds omdat er een langere 

opwarmtijd benodigd is als de vloeren geheel zijn afgekoeld, en anderzijds omdat er meer energie nodig 

is om uw afgekoelde woning weer te verwarmen. Wij raden u aan geen grotere temperatuurs- 

wijzigingen toe te passen dan circa 1°c tot 1.5°c om nadelige effecten te voorkomen.  
 

Via onderstaand link krijgt u door middel van een video een korte uitleg over de werking van vloerverwarming. 
 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=9GYNC6rEYAE  

Let op!  
Om problemen zoals scheurvorming in vloeren of wanden te voorkomen is een opwarmprotocol van 

toepassing. Via onderstaande link vindt u meer informatie wat dit voor u inhoudt en wat u moet doen.   
 

http://www.uzin.nl/fileadmin/user_upload/UZ_NL_UZIN_NL/Products/PDS/PDS_hoofdstuk_1_juli_2

014/UZI_NL_NL_Richtlijnen-voor-vloerverwarming_Informatieblad_241114.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=9GYNC6rEYAE
http://www.uzin.nl/fileadmin/user_upload/UZ_NL_UZIN_NL/Products/PDS/PDS_hoofdstuk_1_juli_2014/UZI_NL_NL_Richtlijnen-voor-vloerverwarming_Informatieblad_241114.pdf
http://www.uzin.nl/fileadmin/user_upload/UZ_NL_UZIN_NL/Products/PDS/PDS_hoofdstuk_1_juli_2014/UZI_NL_NL_Richtlijnen-voor-vloerverwarming_Informatieblad_241114.pdf
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Vloerafwerking:  

Niet iedere vloerafwerking is geschikt voor vloerverwarming, het is dus heel erg belangrijk dat u 

tijdens het uitkiezen van uw tapijt, laminaat of parket vloer altijd vermeld dat uw woning is voorzien 

van vloerverwarming. Alleen op die manier kan uw vloerleverancier hier rekening mee houden en u 

een afwerkvloer aanbieden welke geschikt is voor vloerverwarming.  

 

De maximale weerstand van de afwerkvloer mag in basis niet hoger zijn dan 0.07W/m²  
 

Problemen vloerverwarming 

Wordt uw vloer niet warm? Of heeft u andere problemen kunt u via onderstaande link wat tips vinden:  

 

                                    http://robot-vloerverwarming.nl/product/lt-verdeelunit/  

Storingen die u niet met behulp van bovenstaande tips kunt oplossen, kunt u melden via ons landelijke 

storingsnummer: T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

Badkamer  
De vloer van uw badkamer is in basis voorzien van vloerverwarming maar kan door de aanwezigheid 

van waterleidingen niet volledig worden benut. De vloerverwarming is dus alleen niet voldoende om 

de badkamer te verwarmen tot het comfort wat veelal in de badkamer wordt gewenst.  

Om het probleem met te weinig comfort te voorkomen is er door Breman een elektrische 

handdoekradiator aangebracht. Dit verwarmingselement zorgt voor het stukje extra comfort die u 

graag als eindgebruiker wenst.  

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de standaard elektrische radiator, mocht u via de 

sanitair showroom een ander model gekozen hebben dan deze basis kunt u meer informatie 

opvragen bij de sanitair showroom.  

              http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/design-radiatoren/zehnder-zeno  

Ruimte thermostaat woonkamer 
De Honeywell Round Modulation T87M2018 is een digitale kamerthermostaat die voortdurend de 

brander capaciteit van het cv-toestel aanpast aan de actuele warmtebehoefte. Hierdoor is een zeer 

nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur mogelijk 

Via onderstaande link zijn de gebruikshandleidingen van de Honeywell thermostaat weergeven. 

                   https://www.gebruikershandleiding.com/Honeywell/handleiding-4-6416.html 

In de onderstaande link is in een video weergeven hoe de Honeywell thermostaat ingesteld kan worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=-WDoMaqmrT4&list=PL5kdEiDstdHthoi0kgyINJKApTf_oxzxz&index=3

http://robot-vloerverwarming.nl/product/lt-verdeelunit/
http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/design-radiatoren/zehnder-zeno
https://www.gebruikershandleiding.com/Honeywell/handleiding-4-6416.html


Let op! 
De centrale verwarmingsinstallatie is uitgevoerd met kunststof leidingen welke zijn weggewerkt in 

de afwerkvloeren. Het is dan ook niet raadzaam om niet in de vloer te boren of te spijkeren, de kans 

om de leidingen te beschadigen door boren of spijkeren is namelijk ZEER GROOT!  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wist u dat………. 
- Als u andere bedrijven /personen dan van de Breman Installatie Groep aanpassingen aan uw 

installatie laat uitvoeren de garanties vanuit Breman vervallen?  

- Dat u na de oplevering van uw woning nog steeds gebruik kunt maken van de diensten van 

de Breman Installatie Groep. 

 



Gebruikershandleiding 
Loodgieterswerk 
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Als onderdeel van de Breman Installatie Groep zijn wij trots dat wij de installaties in uw woning mochten  
verzorgen en u tijdens het bouwproces mochten begeleiden. Nu dit traject is afgerond willen wij u door 
middel van deze gebruikershandleiding ook informatie overhandigen over de aanwezige installatie.  
  
Naast de bekende garanties kunt u ook kiezen om het toekomstige onderhoudt en/of  vervanging door de     
Breman Installatie Groep te laten uitvoeren, laat u dan ook informeren via onze website:  
 

http://www.breman.nl/  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op installatie gebied? Volg ons dan ook op:  
 

             

Waarom deze gebruikershandleiding?  
Het omschrijft per installatie- onderdeel  hoe u de installatie kunt gebruiken voor een optimaal woongenot,  
wat u als bewoner mag en kan verwachten van de installatie, en wat u kunt doen als de installatie niet 
correct functioneert alvorens u contact met ons opneemt.  
 
Wat u in basis van de installatie mag verwachten wordt niet altijd bepaald door de installateur. Hiervoor zijn 

garantiefondsen opgesteld welke ook eisen stellen aan verschillende installatie onderdelen.  De voor u van 

toepassing geldende regeling wordt aangegeven in de verkoop documentatie die u tijdens de koop van uw 

woning heeft ontvangen. Hieronder zijn twee handige links met informatie gegeven. 

                       http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf  

               http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf  

Naast bovengenoemde uitgangspunten geldt er voor het verkrijgen van een bouwvergunning ook 

document genaamd : Energie Prestatie Coëfficiënt eis, oftewel EPC eis. 

De energieprestatie-eis zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen.        

De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis 

wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.  

De installaties in uw woning zijn ontworpen naar aanleiding van de energie prestatie eis.  

 

Klachten en/of storingen? 
Bij klachten en/of storingen kunt u contact op nemen met ons landelijke storingsnummer: 

T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

http://www.breman.nl/
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf
https://nl.linkedin.com/company/breman-installatiegroep
https://twitter.com/breman_nl
http://www.facebook.com/werkenbijbreman
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Sanitaire installatie 
 

Veilig drinkwater 

Wellicht heeft u via allerlei informatie kanalen weleens het woord Veteranen Ziekte gehoord,  

maar wat is het precies? En nog belangrijk hoe kunt u deze ziekte voorkomen?  

 

Veteranen ziekte is een verzamelwoord voor de besmetting van de Legionella bacterie. Deze bacterie houdt 

zich op in ons drinkwater en warmtapwater en door middel van gunstige temperaturen kan de bacterie zich 

uitbreiden tot ongezonde hoeveelheden.  

 

De besmetting wordt opgelopen door het inademen van verneveld water waar de bacterie aanwezig is.   

 

Om toekomstige besmettingen te voorkomen zijn er door de overheid verschillende regels  opgesteld waarbij  

de nadruk ligt op het ontwerpen van een installatie waarbij onveilige situaties worden voorkomen.   

 

Bij de Breman Installatie Groep vormt de ISSO/SBR811 (hotspotvrij ontwerp) en de ISSO 30.5 (Legionella Code)   

de fundering voor het ontwerp van de waterinstallaties in uw woning.  U kunt dus met een gerust hart gebruik 

maken van de installatie zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om besmetting met de Legionella bacterie.   

 

Wilt u meer informatie, of wenst u meer uitleg over dit onderwerp? Gebruikt u dan onderstaande link:  

 

                  http://www.legionellavraagbaak.nl/leidingwaterinstallaties/publicaties/  

 

Vier goede tips om in de toekomst onveilige situaties te voorkomen: 

- De bacterie wordt gedood bij een watertemperatuur boven de 60 graden Celsius. Zorg dus 

dat de temperatuur in de boiler of ketel minimaal 60 graden Celsius is.  

- Spoel de drinkwaterinstallaties minimaal 5 minuten  goed door met heet water als je langer 

dan een week de installatie niet heeft gebruikt.   

- Zorg dat alle tappunten wekelijks worden doorgespoeld, vergeet u dan ook niet de buitenkraan 

en de fonteinkraan. Zo voorkom je dat het water in de installatie te lang stil staat.  

- Zorg voor goed onderhoud van de ketel of boiler 

 

Onderhoud sanitair 

Naast de gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden van het oppervlak van het sanitair of de kranen 

kunt u de levensduur van de producten ook verlengen door onderstaande tips toe te passen.  

 

- Spoel/ reinig de mondstukken van de tapkranen de eerste tijd regelmatig. Zo kan het, dat 

vuil in het leidingnet (als gevolg van de aanleg), wordt verwijderd.  

- Bij water met een hoog kalkgehalte “hard water” dient men de kranen en douchekop  

regelmatig te reinigen met middelen die de kalk verwijderen.  

 

http://www.legionellavraagbaak.nl/leidingwaterinstallaties/publicaties/
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- Na veelvuldig gebruik van de spaarknop kan er (als er niet regelmatig word gereinigd) een 

steenachtige zwarte aanslag onder in de toiletpot komen, (ketelsteen), deze is moeilijk te 

verwijderen. Het verdient daarom aanbeveling om het toilet geregeld door te spoelen met 

de volledige inhoud van het reservoir.  Zo nodig reinigen met een antikalk middel.  

- Wanneer een wastafelafvoer of spoelbakafvoer niet voldoende doorstroomt dan kunt u dit 

eenvoudig zelf verhelpen door de dop van de sifon (stankafsluiter) te draaien en de sifon te 

reinigen. Wij bevelen u aan dit tenminste 1 x per jaar te doen. Verstoppingen van de 

regenwaterafvoeren kunt u voorkomen door de dakgoot en of het platte dak vrij te houden 

van zand en bladeren etc.  

- Haal regelmatig de haren uit het doucheputje of douchegoot / drain om verstopping tegen 

te gaan. Er zullen altijd wat haren in de douche afvoer terecht komen dus een keer per 

maand grondig schoonmaken is geen overbodige luxe. Het schoonmaken dient naast het 

voorkomen van verstoppingen ook om onaangename luchtjes tegen te gaan. 

 

 

Wist u dat…… 

- Als u andere bedrijven /personen dan van de Breman Installatie Groep aanpassingen aan uw 

installatie laat uitvoeren de garanties vanuit Breman vervallen?  

- Dat u na de oplevering van uw woning nog steeds gebruik kunt maken van de diensten van 

de Breman Installatie Groep?  

 



Gebruikershandleiding  
Mechanische ventilatie 
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Als onderdeel van de Breman Installatie Groep zijn wij trots dat wij de installaties in uw woning mochten  
verzorgen en u tijdens het bouwproces mochten begeleiden. Nu dit traject is afgerond willen wij u door 
middel van deze gebruikershandleiding ook informatie overhandigen over de aanwezige installatie.  
  
Naast de bekende garanties kunt u ook kiezen om het toekomstige onderhoudt en/of  vervanging door de     
Breman Installatie Groep te laten uitvoeren, laat u dan ook informeren via onze website:  
 

http://www.breman.nl/  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op installatie gebied? Volg ons dan ook op:  
 

             

Waarom deze gebruikershandleiding?  
Het omschrijft per installatie- onderdeel  hoe u de installatie kunt gebruiken voor een optimaal woongenot,  
wat u als bewoner mag en kan verwachten van de installatie, en wat u kunt doen als de installatie niet 
correct functioneert alvorens u contact met ons opneemt.  
 
Wat u in basis van de verwarmingsinstallatie mag verwachten wordt niet altijd bepaald door de installateur. 

Hiervoor zijn garantiefondsen opgesteld welke ook eisen stellen aan verschillende installatie onderdelen.       

De voor u van toepassing geldende regeling wordt aangegeven in de verkoop documentatie die u tijdens de 

koop van uw woning heeft ontvangen. Hieronder zijn twee handige links met informatie gegeven. 

                       http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf  

               http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf  

Naast bovengenoemde uitgangspunten geldt er voor het verkrijgen van een bouwvergunning ook document 

genaamd : Energie Prestatie Coëfficiënt eis, oftewel EPC eis. 

De energieprestatie-eis zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen.        

De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis 

wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.  

De installaties in uw woning zijn ontworpen naar aanleiding van de energie prestatie eis.  

Heeft u recht op subsidie?  
Wellicht komt u ook in aanmerking voor het ontvangen van subsidie, laat u dan ook informeren door een         
bezoek aan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland via onderstaande link:  
 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie  
 
  

http://www.breman.nl/
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
https://nl.linkedin.com/company/breman-installatiegroep
https://twitter.com/breman_nl
http://www.facebook.com/werkenbijbreman
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Mechanische ventilatie 
Ventilatie zorgt ervoor dat de lucht in huis voortdurend 

ververst wordt. Het ventilatiesysteem zuigt voortdurend 

lucht uit de woning weg. Schone lucht komt binnen via 

de ventilatieroosters in de kozijnen, en eventuele door  

open (klep)ramen.  

Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. Dat 

kan prima met mechanische ventilatie, maar goed 

gebruik en onderhoud is noodzakelijk. 

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/ventileren/ 

 

Duco systeem 

In uw woning is gekozen voor een Duco systeem ten behoeve van de 

mechanische ventilatie. Het Duco CO2 System combineert natuurlijke 

luchttoevoer met mechanische luchtafvoer. De luchtverversing in de 

woning wordt gerealiseerd op basis van CO2-meting in de 

woonkamer en aanvullend indien dit in de EPC is omschreven in de 

verschillende slaapkamers.  

Meer informatie over het systeem is beschikbaar op de website:     

                                              www.duco.eu 

 

In onderstaande video is de werking van het Duco systeem goed weergegeven. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CS4aVz_-3Wc 

 

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/ventileren/
http://www.duco.eu/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CS4aVz_-3Wc


Natuurlijk ventileren!
Ventilatieroosters voor de toevoer
FitStream, TopStream, AcouStream,
SusStream, SlideStream

Afvoerventilatoren
SmartStream, Q-Stream Gebruiks- en onderhoudsinstructie
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Verantwoording
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, terwijl 

wij ons tevens het recht voorbehouden even tuele model-, 

maat-, of assortimentswijzigingen door te voeren. 

Daarnaast kunnen normen, voorschriften en bouwbesluits-

eisen wijzigen. Verder zijn onze Algemene voorwaarden  

van toepassing. Deze zijn te vinden op www.buva.nl.
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Waarom ventilatie
Over ventileren in huis bestaan nogal wat misverstanden. 

Veel mensen denken dat een tijdje het raam openzetten 

voldoende is. Dat is niet zo! Na een half uurtje is de frisse 

lucht namelijk vervuild en hopen vocht, luchtjes en afval- 

stoffen zich weer in de woning op. Dit kan leiden tot klachten 

zoals hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergi-

sche reacties. Beter is het om te zorgen voor een constante 

ventilatie. Ook een huis moet de hele dag ademhalen.  

Dus: goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. 

Ventilatie is ook noodzakelijk voor het verdrijven van vocht 

(van onder andere koken, ademen, douchen en wassen) en 

allerlei luchtjes en afvalstoffen uit bouwmaterialen (kool-

waterstoffen, radon, formaldehyde). De hygiënische eisen 

(vocht en luchtjes) zijn veel zwaarder dan de eisen die strikt 

nood zakelijk zijn voor de zuurstoftoevoer. De ventilatie van 

uw woning is afgestemd op de hygiënische eisen.

 

Gemiddeld moet er dagelijks per woning 7 liter vocht afgevoerd 

worden via ventilatielucht. Een vuistregel die aangehouden 

wordt, is dat er per persoon minimaal 25 kubieke meter 

ventilatielucht per uur afgevoerd moet worden, als er geen 

andere vervuilingsbronnen (zoals rokers) aanwezig zijn.  

Bij roken is de minimale luchthoeveelheid die ververst moet 

worden vele malen hoger.

Wat is ventilatie
Ventileren is een constante zwakke luchtstroom die de 

binnenlucht voortdurend ververst. Dit is anders dan het 

tijdelijk openen van een raam. Bij gesloten ventilatievoor-

zieningen is de lucht een half uur na het sluiten van het raam 

alweer van slechte kwaliteit. Gebruik daarom altijd uw 

ventilatieroosters. Te weinig ventilatie kan tot vocht en 

gezondheidsklachten leiden, te veel ventileren leidt tot 

tochtklachten en onnodig energieverbruik. 

Op het moment dat de binnenlucht te vochtig is, leidt dit tot 

een onaangenaam koud gevoel, waardoor u uw verwarming 

hoger zult zetten. Het opwarmen van vochtige lucht kost 

meer energie dan het opwarmen van droge lucht. Daardoor 

kan te weinig venti leren leiden tot een toename in kosten 

voor verwarming.

BUVA Vital Air System
Uw ventilatiesysteem bestaat uit ventilatieroosters die de 

toevoer van verse ventilatielucht mogelijk maken en een 

woonhuisventilator voor de afvoer van de vervuilde ventilatie-

lucht. Om optimaal te ventileren, is het noodzakelijk dat uw 

woning luchtdicht is, zodat de ventilatie ‘gecontroleerd’ uw 

woning binnenkomt. Het knevelende hang- en sluitwerk van 

BUVA draagt bij aan het realiseren van een luchtdichte woning.

 

Toevoer 
De toevoer van ventilatielucht wordt verzorgd door de 

zelfregelende ventilatieroosters van BUVA. Deze roosters 

vindt u in of op uw kozijn. De roosters zijn verkrijgbaar in 

verschillende uitvoeringen. Meer informatie over de 

specifieke roosters vindt u op pagina 5 t/m 8.

Afvoer
De mechanische afvoer van de ventilatielucht wordt verzorgd

door de BUVA Q-Stream of SmartStream, bestaande uit een 

gelijkstroom woonhuisventilator die wordt bediend met een 

hoofd- en eventueel een extra bediening. Meer informatie over 

deze woonhuisventilatoren leest u vanaf pagina 9.

Doorvoer
Om de ventilatielucht, die van buiten via het rooster de 

woning binnenkomt naar badkamer of toilet te laten 

stromen, waar deze afgevoerd wordt, zijn overstroomvoor-

zieningen nodig. Vaak worden deze overstroomvoorzienin-

gen uitgevoerd als spleet onder de deur. In een aantal 

gevallen wordt een doorvoerrooster in de deur toegepast.

Voor een goed werkend ventilatiesysteem is het van belang 

dat deze overstroomvoorzieningen vrij gehouden worden. 

Plaatsing van tochtstrippen onder binnendeuren kan de 

effectiviteit van het ventilatiesysteem negatief beïnvloeden.

In het geval van een SmartStream met afvoer in de slaap-

kamers werkt het systeem ook zonder doorvoersystemen.

Om altijd de juiste hoeveelheid lucht te verversen is een ventilatiesysteem in uw woning geïnstalleerd.  

Goed gebruik van dit ventilatiesysteem is noodzakelijk. Uw woning is uitgerust met het BUVA Vital Air System. 

Dit systeem maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze voldoende te ventileren. In deze brochure wordt de 

werking van ventilatie uitgelegd en wordt beschreven hoe u uw systeem optimaal kunt gebruiken en (laten) 

onderhouden.

BUVA Vital Air System; uw ventilatiesysteem

BUVA Vital Air System: uw ventilatiesysteem
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 BUVA zelfregelende ventilatieroosters
De BUVA ventilatieroosters, die geplaatst zijn in of op uw 

kozijn, zijn wat betreft type, uitvoering en lengte afgestemd  

op uw woning. De verschillende types zijn in deze brochure 

beschreven. Aangezien er in uw woning verschillende 

situaties kunnen voorkomen, kunt u een mix van roosters  

in uw woning aantreffen.

Alle roosters zijn standaard voorzien van een zelfregelende 

klep. De zelfregelende klep zit geïntegreerd in het rooster en 

is (bijna) niet zichtbaar. Deze zelfregelende klep zorgt dat de 

luchthoeveelheid constant blijft en dus onafhankelijk is van 

de windsnelheid. Hierdoor wordt tocht in de woning tot een 

minimum gereduceerd. 

BUVA levert onderstaande roosters:
■	 FitStream

■	 TopStream

■	 AcouStream

■	 SusStream

■	 SlideStream

Vanaf pagina 5 worden van elk rooster afzonderlijk de 

bijzonderheden besproken. 

Het is van belang om niet alle ventilatieroosters tegelijk 

dicht te zetten. De lucht zoekt dan door kleine naden en 

kieren een weg naar binnen. Dit kan ongewenste geluids-

klachten opleveren. Als er een situatie is dat u de ventilatie 

toch wilt beperken - bijvoorbeeld veel wind op één gevel -  

let er dan op dat u (een deel) van de roosters open laat staan. 

Anders zal er een onderdruk in uw woning ontstaan waardoor 

roosters geluidsklachten kunnen veroorzaken.

Geluid van buiten kan door het rooster naar binnen komen. 

Hierdoor lijkt het dat het rooster geluid produceert, terwijl 

dit buitengeluid is. Op winderige dagen kan het voorkomen 

dat het rooster geluid produceert. 

Op zeer winderige dagen (windkracht 7 of hoger) wordt 

geadviseerd de roosters op ongeveer 20% van de capaciteit 

open te zetten. Dergelijke waarden komen slechts enkele 

malen per jaar voor. In extreme omstandigheden wordt de 

zelfregelende werking verminderd. Met het gedeeltelijk dicht 

zetten van het rooster haalt u voldoende lucht binnen, maar 

wordt de luchtstroom toch beperkt. Bij de TopStream en 

SlideStream is dit de op de eerste klik na gesloten stand en 

bij de FitStream als de hendel halverwege staat. Op de 

AcouStream en de SusStream is dit met behulp van een  

indicatie aangegeven.

Hoe ventileren

Gebruiks- en onderhoudsinstructie

Hoe ventileren
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Reinigings- en onderhoudsvoorschriften

Om het rooster te reinigen, klik de aluminium buitenkap van 

het rooster los.

Het losklikken van de kap is het meest eenvoudig door eerst 

de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde.  

Met behulp van een stofzuiger kan de binnenzijde van de 

FitStream schoongemaakt worden. Spuit nooit agressieve 

reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen in het 

rooster. Deze kunnen het rooster beschadigen. Hiermee  

vervalt de garantie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw sopje schoongemaakt 

worden. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen. 

Deze kunnen de laklaag beschadigen. U wordt geadviseerd het 

rooster drie maal per jaar te reinigen. Het opnieuw vastklikken 

van de aluminium kap is het meest eenvoudig door de  

bovenkant in te klikken en daarna de onderkant aan te drukken.

De FitStream mag niet overschilderd worden. Verf kan het 

rooster en de afdichtings rubbers beschadigen.

FitStream
De BUVA FitStream is een ventilatierooster voor  

plaatsing op glas.

De open- en dichtklep van de FitStream wordt met de 

hand bediend.Koord- of stangbediening is optioneel. 

De open- en dichtklep is traploos in elke gewenste stand 

te zetten. Omlaag bewegen van de hendel zet het rooster 

(verder) open. Omhoog bewegen sluit het rooster.

Ventilatierooster FitStream. Klik de onderzijde van de aluminium kap los. De aluminium kap is nu los.

FitStream
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Reinigings- en onderhouds-
voorschriften
Reinigen van het rooster is het meest 

eenvoudig door het geopende rooster 

met een stofzuiger schoon te maken. 

Om het rooster verder te reinigen, kan 

de aluminium buitenkap van het rooster 

losgeklikt worden. Dit is in de meeste 

gevallen niet noodzakelijk.

Het losklikken van de kap is het meest 

eenvoudig door eerst de onderzijde uit 

te klikken (naar je toe halen) en daarna 

de bovenzijde. 

Met behulp van een stofzuiger kan de 

binnenzijde van de TopStream schoon-

gemaakt worden. Spuit nooit agressieve 

reinigings-, smeermiddelen of andere 

vloeistoffen in het rooster. Deze kunnen 

het rooster beschadigen. Hiermee vervalt 

de garantie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw 

sopje schoongemaakt worden. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schuur-

middelen. Deze kunnen de laklaag 

beschadigen. U wordt geadviseerd het 

rooster drie maal per jaar te reinigen.

Het opnieuw vastklikken van de alumi- 

nium kap gaat het meest eenvoudig 

door de bovenkant in te klikken en 

daarna de onderkant aan te drukken.

De TopStream mag niet overschilderd 

worden. Verf kan het rooster en de  

afdichtingsrubbers beschadigen.

TopStream
De BUVA TopStream is een rooster dat is ontworpen voor onzichtbare 

plaatsing op een houten kozijn, achter de buitenmuur. Hierdoor is 

het rooster van buiten (bijna) niet zichtbaar. 

Het rooster wordt geheel van binnenuit in de woning geplaatst. 

De open- en dichtklep wordt met de hand bediend. Koord- of stang-

bediening is optioneel. De open- en dichtklep is door middel van 

klikstanden in elke gewenste stand te zetten.

Ventilatierooster TopStream. Klik de onderzijde van de aluminium kap los. De aluminium kap is nu los.

TopStream

BUVA Natuurlijk ventileren6



7

SusStream

De BUVA SusStream is een suskast. Een suskast 

weert storende geluiden van bijvoorbeeld auto’s, 

vliegtuigen, treinen en trams. 

Suskast SusStream.

Klik de onderzijde van de aluminium kap los.

De aluminium kap is nu los.

De open- en dichtklep van de AcouStream en de  

SusStream wordt met de hand bediend. Daarnaast 

is koord- of stangbediening mogelijk. De open- en 

dichtklep is traploos in elke gewenste stand te zetten. 

Omlaag bewegen van de hendel zet het rooster  

(verder) open. Omhoog bewegen sluit het rooster.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften
Om het rooster te reinigen, klik de aluminium buitenkap van het 

rooster los. Het losklikken van deze kap is het meest eenvoudig 

door eerst de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde. 

Met behulp van een stofzuiger kan de binnenzijde van de 

AcouStream en SusStream schoongemaakt worden. Spuit nooit 

agressieve reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen 

in het rooster. Deze kunnen het rooster beschadigen. Hiermee 

vervalt de garan tie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw sopje schoongemaakt  

worden. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen.  

Deze kunnen de laklaag beschadigen.

U wordt geadviseerd het rooster drie maal per jaar te reinigen.

Het opnieuw vastklikken van de aluminium kap is het meest  

eenvoudig door de bovenkant in te klikken en daarna de  

onderkant aan te drukken.

De AcouStream en SusStream mogen niet overschilderd worden. 

Verf kan het rooster en de afdichtingsrubbers beschadigen.

AcouStream

De BUVA AcouStream is een susrooster. Een susrooster 

heeft ten opzichte van een standaard rooster een  

verhoogde geluidswering. Hierdoor neemt het  

comfort in de woning toe.

AcouStream en SusStream
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SlideStream

SlideStream
De BUVA SlideStream is vanwege zijn smalle afmeting  

geschikt voor ventileren in een schuifpui.

De open- en dichtklep van de SlideStream wordt met de hand 

bediend. Daarnaast is koord- of stangbediening mogelijk.  

De open- en dichtklep is door middel van de klikstanden in 

elke gewenste stand te zetten. Omlaag bewegen van de  

hendel zet het rooster (verder) open. Omhoog bewegen  

sluit het rooster.

Reinigings- en onderhouds-
voorschriften
Met behulp van een stofzuiger kan de 

SlideStream schoongemaakt worden. 

Spuit nooit agressieve reinigings-, 

smeermiddelen of andere vloeistoffen 

in het rooster. Deze kunnen het rooster 

beschadigen. Hiermee vervalt de garantie 

van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw 

sopje schoongemaakt worden. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schuur-

middelen. Deze kunnen de laklaag  

beschadigen.

U wordt geadviseerd het rooster drie 

maal per jaar te reinigen.

De SlideStream mag niet overschilderd 

worden. Verf kan het rooster en de  

afdichtingsrubbers beschadigen.

8 BUVA Natuurlijk ventileren



Q-Stream en SmartStream

Woonhuisventilator
De woonhuisventilator hangt meestal op zolder. Om de 

Q-Stream of SmartStream optimaal te laten functioneren wordt 

geadviseerd de woonhuisventilator eenmaal per twee jaar door 

een erkend installateur te laten reinigen. Hiermee voorkomt u 

dat het systeem vervuilt en dat er te weinig lucht wordt 

afgevoerd.

Voor de bediening van de Q-Stream of SmartStream, zie de 

gebruikershandleiding die u op het deksel van uw woonhuis-

ventilator vindt. Ook als u een andere woonhuisventilator van 

BUVA hebt, vindt u de gebruikershandleiding op het deksel. 

De handleidingen zijn ook te downloaden op www.buva.nl

De BUVA Q-Stream of SmartStream woonhuisventilatoren zorgen voor de afvoer van lucht. De lucht wordt 

afgezogen vanuit de keuken, badkamer, toilet en optioneel de slaapkamers en wasmachine ruimte. De woonhuis-

ventilator is door uw installateur afgesteld, zodat de juiste hoeveelheid lucht afgevoerd wordt. Dit afstellen wordt 

bij de ventielen (Q-Stream) gedaan, of gebeurt volautomatisch (SmartStream). De Q-Stream en SmartStream 

bestaan uit een woonhuisventilator, een hoofdbediening en optioneel één of meerdere extra bediening(en).  

Via de webwinkel van BUVA (www.buva-online.nl) kunt u extra bedieningen voor de Q-Stream bestellen.  

Deze worden geleverd met een duidelijke instructie, waardoor installatie eenvoudig is.

Q-Stream of SmartStream  
woonhuisventilator

Q-Stream 
De ventielen bevinden zich in het toilet, badkamer en keuken. 

In elke ruimte worden deze ventielen in een stand gezet, zodat de juiste 

hoeveelheid lucht afgevoerd wordt. Bij reinigen van deze afvoerventielen 

is het van belang dat deze in de juiste  stand worden teruggeplaatst.

SmartStream 
De SmartStream regelt zelf volautomatisch in. Na reiniging van de ventielen 

hoeft u geen rekening te houden met de positie bij terugplaatsing.

N.B.: Bij de SmartStream Sense wordt voor de slaapkamers in een aantal 

gevallen gebruik gemaakt van instelbare ventielen. Het is van belang deze 

na reiniging in de juiste stand terug te plaatsen.
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Vital Air System

Een belangrijk onderdeel binnen de  

verschillende uitvoeringen van BUVA Vital 

Air Systems zijn de ventilatieroosters uit 

de ‘Stream’-serie. De serie omvat een  

compleet programma ventilatie roosters 

voor alle situaties. Alle Streamroosters  

zijn standaard mechanisch zelfregelend.

Hierdoor komt er, onafhankelijk van de 

winddruk op de gevel, altijd de juiste  

hoeveelheid frisse lucht in de woning. 

Deze comfortabele manier van ventileren 

voorkomt tocht in de woning en bespaart 

energie. Het complete programma biedt 

voor elke situatie een passende oplossing!

FitStream: één type ventilatierooster met  
vier verschillende doorlaten, geschikt voor 
glasplaatsing.
 
TopStream: onzichtbare ventilatie door  
verdekte plaatsing achter de buitenmuur.

AcouStream: een licht geluidsdempend  
ventilatierooster. Zowel geschikt voor glas-
plaatsing als verdekte, onzichtbare plaatsing.

SlideStream: geschikt voor toepassing in 
schuifpuien.

SusStream: geluidsdempend ventileren in 
geluidsbelaste omgevingen. Zowel geschikt 
voor glasplaatsing als verdekte, onzichtbare 
plaatsing.

SusStream HD: de oplossing voor ventileren in 
een hellend dak.

FireStream: 30 en 60 minuten brandwerende 
ventilatieoplossingen voor verdekte plaatsing.

SunStream: ventilatie en zonwering in één.

BUVA ventilatieroosters 
uit de ‘Stream’-serie

1 model, 4 doorlaten

Geluidsdempend en zelfregelend

Onzichtbaar ventileren
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Vital Air System

De BUVA Streamroosters zijn in alle BUVA Vital Air Systems 
toepasbaar:

BUVA Vital Air System SMART: de nieuwe standaard in 
woonhuisventilatie
Een combinatie van BUVA toevoerroosters uit de ‘Stream’-
serie met de BUVA SmartStream woonhuisventilator. 
Het Vital Air System SMART is in drie varianten toepasbaar: 
1. VAS SMART BASE: afvoer uit keuken, badkamer en toilet
2. VAS SMART SENSE: afvoer uit keuken, badkamer, toilet 

en slaapkamers gecombineerd
3. VAS SMART LUX: afvoer uit keuken, badkamer, toilet en 

alle slaapkamers individueel

BUVA Vital Air System Q: traditioneel afvoeren met 
nieuwe techniek
Een combinatie van BUVA toevoerroosters uit de  
‘Stream’-serie met de BUVA Q-Stream woonhuisventilator. 
Het Vital Air System Q is in vier varianten toepasbaar: 
1. VAS Q PICTO: handbediend ventileren met behulp van 

duidelijke pictogrammen
2. VAS Q TIME: tijdgestuurd ventileren 
3. VAS Q QUALI: sensorgestuurd ventileren op basis van 

luchtkwaliteitsensoren
4. VAS Q H2O: energie terugwinning uit ventilatielucht voor 

warm tapwater

Smart

Q

Hang- en sluitwerk uit de  
BUVA PreSets

WM300
warmtepompboiler

Ventileren door  
een hellend dak
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Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  

E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Bezoek ook onze webshop:
www.buva-online.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
13089.13.06.2,5M

Natuurlijk ventileren!

Vraag de gratis 
brochures aan.

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als 
uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw  
projecten. BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, 
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA  
kennis centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek  
en ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA Natuurlijk ventileren


