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Aan de eigenaren van de koopappartementen  
in de Stander, Gemeentewerf Bergschenhoek, 
Wilhelminastraat 67 t/m 93 te Bergschenhoek. 

 
 
 
       Bergschenhoek, maart 2017 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuwe 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. 
 
Hier zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u van pas komen bij het in gebruik nemen 
en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende installaties. 
 
Hierbij geven wij u 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: 

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  APPARTEMENTEN  “DE STANDE R” TE BERGSCHENHOEK  
 
 
Ontwikkelaar Vastgoed Batenburg b.v. 
     Postbus 103      
     2660 AC  Bergschenhoek     
     Telefoon: 010 – 524 33 11 

  Email: info@batenburgbv.nl  
      
 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     Telefoon: 010 - 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem  010 – 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Architect  Klunder architecten 
 K.P. van der Mandelelaan 100  
 3062 MB   Rotterdam 
 Telefoon: 010 – 452 34 44 
 Email: info@klunderachitecten.nl 
     
 
Constructeur Bartels Ingenieursbureau B.V. 
     Nijversheidsweg 2b 
     6662 NG   Elst 
     Telefoon: 0481 – 36 58 00 
     Email: elst@bartels.nl 
 
Installaties: 
CV- installatie    Spindler Installatietechniek 
MV- installatie    Overschiese Kleiweg 780 
     Postbus 10100 
W- installatie    3004 AC   Rotterdam 
E-installatie    Telefoon : 010 – 467 55 55 
     Email: info@spindler.nl 
 
 
 



Showrooms: 
 
Sanitair     van Munster b.v. 
     Groningenweg 1 
     2803 PV Gouda 
     Telefoon: 0182 - 555 999 
 
Tegelwerk    Tegel Idee b.v. 
     Kelvinring 22 
     2952 BG Alblasserdam  
     Telefoon: 078 - 691 39 48  
 
Keuken     Eigenhuis Keukens 
     Astronout 8F 
     3824 MJ   Amersfoort  
     Telefoon: 033 – 456 05 55 
 
 
 
Nutsbedrijven / netbeheerder: 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA  Rotterdam 
     Storingsnummer: 0800-9009 
 
Water     DUNEA duin & water 
     Postbus 756      
     2700 AT   Zoetermeer     
     Storingsnummer: 088 – 347 47 47     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers  
 
 
Grondwerkzaamheden 
Aannemingsbedrijf M.C. van der Spek 
Herenweg 56 
2751 DB   Moerkapelle 
 
Begane grondvloer    
Prefab Beton Veghel b.v. 
Kennedylaan 18 
5466 AA   Veghel 
 
Verdiepingsvloeren   Breedplaatvloeren 
Prefab Beton Veghel b.v. 
Kennedylaan 18 
5466 AA   Veghel 
 
Prefab beton    Wanden, kolommen, balkons, trappen etc 
Constar Prefab b.v. 
Postbus 144 
7940 AC   Meppel 
 
Gevelstenen leverancier 
GDS Keramiek b.v. 
Motorenweg 31 
2623 CR   Delft 
 
Stalen lateien en geveldragers 
Halfen b.v. 
Oostermaat 3 
7623 CS   Borne 
 
Aluminium kozijnen en vliesgevels 
Rollecate Zuid 
Robijn 400 
3316 KE   Dordrecht 
 
Aluminium muurafdekkers 
Morgo Aluminium b.v. 
Postbus 342 
7200 AH   Zutphen 
 
Beglazing 
Van Leeuwen glasprojecten b.v. 
Jan Valsterweg 22 
3315 LG   Dordrecht 
 
Stalen gevelbekleding 
Esnacom b.v. 
De Hooge Krocht 66 
2201 TZ  Noordwijk 
 
 
 



Balustraden, leuningen en trappen 
FEK Metaal 
Van Harenstraat 8 
5145 RJ   Waalwijk 
 
Dakbedekking en valbeveiliging 
Kleiva dakbedekkingsbedrijf b.v. 
Nessenweg 15 
2995 DA   Heerjansdam 
 
Zonwering 
Schellekens & Schellekens 
Postbus 83 
6640 AB   Beuningen 
 
Liftinstallatie 
OTIS b.v. 
Vareseweg 33 
3047 AT   Rotterdam 
 
Ventilatieroosters 
Buva 
Bremen 5 
2993 LJ   Barendrecht 
 
Schilderwerken 
Schildersbedrijf Groeneboom 
Postbus 11355 
3004 EJ   Rotterdam 
 
Raamdorpelstenen & dakpannen 
GDS Keramiek b.v. 
Motorenweg 31 
2623 CR   Delft 
 
Vensterbank / dorpels 
Nibostone  
Voltastraat 15 
5928 PC   Venlo 
 
Cement dekvloer 
Strack Vloeren b.v.  
Postbus 1098 
3600 BB   Maarssen 
 
Hang- & Sluitwerk  
Mastermate 
Postbus 361  
2600 AJ   Delft 
 
Kitwerk 
Zwapex Afdichtingstechnieken 
Postbus 8040 
3009 AA   Rotterdam 
 



Kleuren- en materiaalstaat 
 
Gevels (algemeen) 
Metselwerk baksteen (handvorm); 

Halfsteensverband 
Genuanceerd (beige, geel, bruin). 

Voegwerk Doorgestreken voeg , terugliggend Grijs. 
   
 
Gevels (3 e+4e verdieping) 
Horizontale strook tpv de vloerrand Aluminium zetwerk, fabrieksmatig 

gepoedercoat 
Grijswit, RAL 9002. 

Gevelbekleding Metalen (geprofileerde) beplating Mole Brown. 
   
 
 
Kozijnen en Ramen 
Kozijnen Aluminium, fabrieksmatig 

gepoedercoat 
Bruingrijs, RAL 7013. 

Draaiende delen / schuifdeuren Aluminium, fabrieksmatig 
gepoedercoat 

Bruingrijs, RAL 7013. 

Overhoeks kozijn Isolatieglas met aluminium 
hoekprofiel 

Uitwendige hoek gekit . 

Kozijn woningtoegang Aluminium, fabrieksmatig 
gepoedercoat 

Bruingrijs. 

Voordeur woning Hout, voorzien van HPL toplaag Wit. 
Gevel pui / vliesgevel (commerciële 
ruimte) 

Aluminium, fabrieksmatig 
gepoedercoat 

Bruingrijs. 

   
 
 
Dak en Dakranden 
Daktrim / afdekkappen Aluminium, fabrieksmatig 

gepoedercoat 
Bruingrijs, RAL 7013. 

   
Dakbedekking  Dakbedekking Zwart 
Ballast laag dak Grind  
Hemelwaterafvoer PVC Grijs, overige hwa 
   
 
 
Gevelelementen 
Ventilatierooster Aluminium, fabrieksmatig 

gepoedercoat 
Wit. 

Doorvalbeveiliging  Metalen hekwerk in kleur 
gepoedercoat met vulling van helde 
veiligheidsglas 

Bruingrijs, RAL 7013. 

Privacy scherm Metalenframe in kleur gepoedercoat Bruingrijs, RAL 7013. 
Vulling privacy scherm Gelaagd glas Ondoorzichtig (wit) 
   
 



 
Algemene ruimten  
 
Buiten entree Tegels 60x60cm  
Entree hal Schoonloopmat  
Gang koopwoningen Tegels 60x60cm, betonwanden met 

glasvliesbehang en akoestisch 
plafond 

 

   
Lifthal 3e en 4e verdieping Tegels 60x60cm, betonwanden met 

glasvliesbehang en akoestisch 
plafond 

 

Lifthal -1 Tegels 60x60cm, met onafgewerkte 
betonwanden en akoestisch plafond 

 

(nood)Trappenhuis Tegels 60x60cm, met onafgewerkte 
betonwanden en plafond 

 

Trappen trappenhuis Prefab beton (onafgewerkt)  
Bergingen Betonvloer en plafond en wanden in 

vellingblokken (KZS) 
 

Bergingsdeur en kozijn Hout  
   
 
 
 
Overig 
Plafondafwerking terrassen Kunststof beplating (geschroefd) Grijswit 
Vloerafwerking terrassen Draintegel (beton)  
Postbussen Thermisch verzinkt staal RVS look (in kleur gepoedercoat) 
Boombakken en zitbanken Hardhout  
   
 



Onderhoudsadviezen  
 
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. 
 
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 beglazing  
 
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 kromgetrokke n 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 onder 
meer slechte hechting van verfproducten kan optreden. 
 
 
 
 
Onderhoudsinstructie hang en sluitwerk 
 
� De scharnieren dienen minimaal 1x per jaar te worden onderhouden met Siliconespray. 

Desondanks kan corrosie van geel gechromateerd staal voorkomen door luchtverontreiniging en in 
ons kustgebied ook door invloed van zee. 

� Bewegende delen van de raamsluitingen regelmatig (minimaal 1x per jaar) met zuurvrije vaseline 
behandelen. 

� De geleiders van de espagnoletten en de raakpunten van de stangen in de sluitplaten ook 
minimaal 1x per jaar met zuurvrije vaseline behandelen. 

� De cilinders 1x per half jaar met speciale slotspray inspuiten. Hiervoor beslist geen olie of vloeibare 
producten gebruiken. 

� Voor het onderhoud van geanodiseerd aluminium verwijzen wij u naar de publicatie ‘aluminium en 
anodiseren’ van de Stichting Anodiseren. 

� Op verzoek kunnen wij u een kopie van het hoofdstuk onderhoud en levensduur van deze 
publicatie zenden. 

 
 
 



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 slokkoppen. 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 4 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, 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. 
       
10. Probeer een graad lager te stoken. 



b. 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. Bij vloerverwarming wordt de bouwkundige massa 
(vloer) verwarmd zodat deze de warmte kan afgeven aan de ruimte (lucht) hierboven. Het duurt even 
voordat deze massa is opgewarmd en hierdoor reageert het verwarmingssysteem trager dan u 
wellicht gewend bent. Zonder afbreuk te doen aan uw wooncomfort kunt u behoorlijk wat 
energiekosten besparen als u de volgende tips in acht neemt: 
 

• Wij adviseren voor de vloerverwarming een maximale nachtverlaging van 3°C, dit in verband 
met besparing op het energieverbruik maar ook in verband met het behouden van een 
redelijke temperatuur en het feit dat de vloerverwarming een langere opstooktijd heeft. 
Bij een koude periode in de winter, kan dat zelfs al 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. 

 
• Pas geen verlaging toe indien u voor een korte periode de woning verlaat. 

 
• 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 de 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 de 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, 
voor vertrek, alle binnendeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 

 
 



Aanvullende informatie over vloerbedekking en vloer verwarming. 
 

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= 0,10 m2.K/W bij de 
berekening van de capaciteit gehanteerd. Is de weerstand 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.   



Ruimtestaat     

     
Ruimte Vloer Wand Plafond voorzieningen en installa ties 

    (elektrapunten conform contractverkooptekeningen) 
     
     

Entree / gang Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Rookmelder 
     

     

Toilet Vloertegels  Wandtegels 20x25cm Spuitwerk Schakelaar en plafondlichtpunt  
 (20x20cm) Tegelwerk tot  ca 1,50m + 

Vloer en spuitwerk boven 
Het tegelwerk 

 Wandclosetcombinatie 
Fontein + fonteinkraan 
Afzuigpunt mechanische ventilatie 

     
     

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 aansluitpunt (onbedraad) t.b.v. telefoon 
    En 1 aansluitpunt (onbedraad) t.b.v. kabeltelevisie 
    Kamerthermostaat en hoofdbediening MV 
    Intercomaansluiting 
     

     

Keuken Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Aansluitpunten keuken en apparatuur volgens 
    nul tekening keukenshowroom. 

Twee afzuigpunten t.b.v. mechanische ventilatie 
Bediening MV-installatie. 
Gasaansluiting t.b.v. koken. 

     

     

Technische ruimte  Dekvloer Behangklaar Niet nader  
afgewerkt 

Opstelplaats wasmachine 
Opstelplaats CV-ketel en MV-box 

    Afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie 
     

     

Hal / gang Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  
     

     

Hoofd 
slaapkamer  

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 onbedraad aansluitpunt t.b.v. televisie/telefoon 

     
     

Overige Dekvloer  Behangklaar Spuitwerk  
slaapkamers     

     

     

Badkamer Vloertegels  Wandtegels 20 x 25 cm Spuitwerk Wastafelcombinatie met mengkraan, planchet + 
 20 x 20 cm Tegelwerk tot plafond  spiegel en 1 enkele wandcontactdoos bij de wastafel 
    één tegel verdiepte douchehoek voorzien van  
    doucheput, douchemengkraan en  
    glijstangcombinatie 
    Bad inclusief bad mengkraan 
    Afzuigpunt mechanische ventilatie 
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WTH Vloerverwarming, natuurlijke comfortabele warmte 
 
 

Vloerverwarming van WTH, Comfort verzekerd! 
Vloerverwarming van WTH is een manier van verwarmen met veel pluspunten. Dankzij een met water 
gevuld kunststof buizensysteem, dat onzichtbaar in de vloer is aangebracht, wordt de warmte op 
natuurlijke wijze zeer gelijkmatig verdeeld. De gehele vloer is als het ware één groot 

verwarmingselement. Dit betekent optimaal comfort! 
 
Naast het comfort biedt vloerverwarming van WTH onder andere de volgende voordelen: 
 een laag energie verbruik; 
 onderhoudsvriendelijk; 
 betere hygiëne; 
 alle vrijheid in uw interieurkeuze; 
 toepasbaar zonder bouwkundige voorzieningen. 
 
 
Vloerverwarming van WTH als hoofdverwarming 
Vloerverwarming als hoofdverwarming wordt steeds meer toegepast in de woningbouw. Hierbij wordt 
het systeem ontworpen voor een volledige ruimteverwarming zonder bijplaatsing van radiatoren of 
andere verwarmingstypen. 
Op de beton- of systeemvloer wordt de flexibele kunststof WTH buis gemonteerd die wordt 
aangesloten op de centraal opgestelde verdelerunit. Daar overheen komt de afwerkvloer. Het water 
van de warmtepomp, gemengd met afgekoeld water uit het vloerverwarmingssysteem, wordt opnieuw 
door de kunststof buizen gevoerd. Dit water zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de gehele 
vloer.  
 
In de onderstaande afbeelding is te zien dat de warmteverdeling van vloerverwarming een goede benadering van 
de ideale situatie is. 
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Vloerverwarming van WTH, hygiënisch en gunstig voor uw gezondheid 
Koel hoofd, warme voeten! 
Wanneer een woning optimaal is geïsoleerd, houdt de vloerverwarming het hoofd koel en geeft het 

warme voeten, wat wij als aangenaam ervaren. Binnen een woning is sprake van een gelijkmatige 
verticale temperatuurverdeling. De luchtsnelheden blijven beperkt, waardoor de omringende lucht 
bijna stilstaat. Door het ontbreken van luchtcirculatie behoort ronddwarrelend stof tot het verleden. 
Verder is door de lagere luchttemperatuur de relatieve luchtvochtigheid zo�n 12% hoger dan bij 
verwarming door middel van radiatoren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparing met vloerverwarming van WTH 
Vloerverwarming is bijzonder zuinig met energie. Door de grote behaaglijkheid en de gelijkmatige 
temperatuurverdeling kan in woonvertrekken de ruimtetemperatuur 2°C à 3°C lager worden ingesteld. 

Bij verwarming doormiddel van radiatoren staat de thermostaat al gauw op 21°C à 22°C. Bij 

vloerverwarming daarentegen is 19°C à 20°C voor de meeste mensen al comfortabel. Bovendien 

wordt door de gelijkmatige temperatuur luchtcirculatie voorkomen. Daardoor is er geen koude trek 
langs de vloer en ook de energiekostende �warme deken� tegen het plafond ontbreekt. Door de lagere 

temperatuur kan een besparing op de energiekosten van circa 20% worden gerealiseerd. 
Vloerverwarming is een comfortabele en bijna natuurlijke manier om uw woning te verwarmen. In uw 
woning zit ook vloerverwarming. Daarmee profiteert u van de vele voordelen van vloerverwarming. 
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Verwarming. 
 
In uw woning is een LT-N vloerverwarmingverdeler opgesteld, dit is de rode unit zoals op 
onderstaande afbeelding. De afsluiter in de retourleidingen van de vloerverwarming wordt door middel 
van de thermostaat in de ruimten open of dicht gestuurd. 

Bij een LT verdeler mag de maximale primaire aanvoertemperatuur niet hoger zijn dan 55°C, daar er 

geen thermostatische mengregeling aanwezig is.   
Vanaf deze unit lopen kunststof leidingen door de dekvloeren. De leidingen transporteren naar 
behoefte warm water voor verwarming van uw woning. 
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Stookadvies voor vloerverwarming als hoofdverwarming 
 
Vloerverwarming heeft veel voordelen t.o.v. radiatoren, er is echter een algemeen bekende 
eigenschap die afwijkt van andere systemen, dit is de traagheid van het verwarmingssysteem. We 
moeten dan ook met deze verwarming anders omgaan dan met radiatoren verwarming willen we een 
aangenaam binnenklimaat en een laag energiegebruik verkrijgen. 
 

1) Stel de dagtemperatuur 2 graden lager in dan u wellicht gewend bent bij radiatorenverwarming. 
2) Houd een ruime aanwarmtijd aan. Deze aanwarmtijd is voor alle installaties verschillend. Deze 

aanwarmtijd is o.a. afhankelijk van: 
- buitentemperatuur 
- windsnelheid  
- warmtapwatergebruik tijdens het aanwarmen 
- vloerafwerking: tapijt, tegels, parket  
- bouwvocht, gedurende het eerste jaar 
- keteltemperatuur 

 
 
Advies: 

Om de goede werking van de installatie niet te verstoren en om geen energie te vernietigen 

adviseren wij u de thermostaten slechts met maximaal 1 °C  per uur te verstellen. 

Tevens raden wij u aan om maximaal 2°C  nachtverlaging toe te passen. Meer nachtverlaging 

kan zorgen voor extra energieverbruik. 

 

 

 

VLOERBEDEKKING 

 
Onderstaand geven wij u per vloerbedekkingssoort de mogelijkheden op omtrent de toepasbaarheid. 
Het is niet mogelijk om isolerende materialen op de afwerklaag aan te brengen of te verwerken. 
Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van ondertapijt of een isolerende foamlaag. 
 
 
Plavuizen, tegels en natuursteen 
Met dit type vloerafwerking  is de afgifte en 
het comfort het beste te waarborgen, omdat 
het �koude� materialen zijn. Deze kunnen in 

principe direct in de mortellaag gezet 
worden. Wenst u de plavuizen, tegels of het 
natuursteen te lijmen, dan dient u hiervoor 
een lijmsoort te gebruiken die geschikt is 
voor vloerverwarming. Gelet moet worden 
dat bij verlijming zo min mogelijk 
luchtinsluiting plaats vindt.  
In verband met de werking van de 
constructievloer na oplevering van de woning, adviseren wij u echter een wachttijd van circa 5 weken 
aan te houden. Dit is de minimumwachttijd, de leverancier van de vloerafwerking kan een langere 
wachttijd opgeven. Binnen deze wachtperiode staat WTH Vloerverwarming B.V. niet garant voor 
dergelijke gebreken aan de afwerkvloer. Bij jonge (witte) natuursteensoorten (Bianca Carrera) dient er 
speciale aandacht aan de bevestiging van de vloerverwarmingsbuis gegeven te worden. 
Hierna kan er begonnen worden met het langzaam opstoken van de vloer. 
 
Bij toepassing van natuursteen dient er rekening gehouden te worden met het aanbrengen van een 

niet doorlatende tussenlaag. Het toegepaste krimpnet in de anhydriet afwerklaag kan een mogelijke 

verkleuring aan het natuursteen veroorzaken. 
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Textiel-, nylon- en 

vinylvloerbedekking 
Katoenen, wollen en nylon vloerbedekkings-
soorten zijn goed toepasbaar, mits deze zijn 
voorzien van een geweven rug en/of het geen 
vaste foamlaag heeft van meer dan 3mm. De 
totaaldikte van de vloerbedekking mag niet 
meer bedragen dan 10mm. Ook novylon, 
linoleum en marmoleum zijn goed toepasbaar in 
combinatie met vloerverwarming.  
Op de droge afwerkvloer kan de vloerbedekking 
los gelegd worden. Het is ook mogelijk om de 
vloerbedekking direct te verlijmen met een zelfhardende lijm,  dit zonder bellen of blazen. Doordat 
vloerbedekking een vertragende invloed heeft op de warmte-afgifte en opname  in het vertrek, dient 
men bij de keuze van de vloerbedekking daarmee rekening te houden.  
Zogenaamde ondertapijten mogen niet toegepast worden, alsmede spijkerlatjes voor het bevestigen 
van de vloerbedekking. In het algemeen geldt dat de vloerverwarming minimaal 10 dagen in bedrijf 
moet zijn, zodat het vocht uit de afwerkvloer kan verdampen voordat de vloerbedekking gelijmd wordt. 
De maximale R-waarde (warmteweerstandwaarde) van het tapijt mag niet meer dan 0,20 m² K/W 

bedragen. Van vrijwel de meeste vloerbedekkingen zijn deze waarden bij WTH bekend. In geval van 
twijfel kunt u WTH hierover raadplegen. 
 

 

 

 

 

Parketvloeren 
Een aantal soorten parketvloeren zijn 
toepasbaar en een aantal ook pertinent niet.  
Doordat parket een natuurproduct is, blijft de 
navraag omtrent de toepasbaarheid  een 
belangrijk iets. 
In het algemeen kan gesteld worden dat 
zachte houtsoorten niet toegepast kunnen 
worden. Daarnaast dient de maximale dikte 
10mm te bedragen. 
 
Laminaat parket is niet altijd geschikt in 
combinatie met vloerverwarming. De 
opgebrachte kunststoflaag is bestand tegen temperaturen van circa 17°C  tot 18°C. De Rc-waarde 
mag maximaal 0,07 W/m²K bedragen. 
Voor eventuele vragen hierover kunt uw parketleverancier raadplegen. 
 
Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 
scheuren en vochtgehalte. Het vochtgehalte kent een maximaal percentage van 1,8%. Parket mag 
nimmer op de ondervloer gespijkerd worden, maar dient alleen verlijmd te worden. 
 
Voordat het parket aangebracht wordt dient de vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijf te zijn 
totdat de afwerkvloer geheel droog is. Voordat het parket gelegd wordt is het noodzakelijk dat de 
vloerverwarming minimaal 24 uur niet in werking is geweest. Voor de montage van de parketvloer 
dienen de instructies van de parketleverancier stipt te worden opgevolgd. 
 
Na het aanbrengen van de parketvloer dient de lijmlaag circa 5 tot 8 dagen te drogen, waarna een 
start kan worden gemaakt met het langzaam opstoken van de vloer. 
Indien u twijfelt over de toe te passen parketsoort adviseren wij u ons hierover vroegtijdig te 
raadplegen of de door u gewenste parketsoort toepasbaar is. Voor een juiste beoordeling kunt u een 
monsterstukje met de juiste Rc-waarde opsturen. 
 
Raadpleeg WTH Vloerverwarming voordat u parket besteld! 
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Kurkvloeren 
Het toepassen van kurkvloeren is niet mogelijk vanwege de sterk isolerende werking van kurk. 
   
Voor meer informatie over parketvloeren in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling 

verwijzen wij u graag naar onze site: www.wth.nl. Ga naar consumenten, documentatie, veel 

gestelde vragen over vloerverwarming met parket. 

 

 

http://www.wth.nl.































