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      Aan de eigenaren van de woningen  

      blok 27 – 31 – 32 – 33 - 36  

van het project “De Jonge Veenen”  

te Moerkapelle. 

 

 

 

      Bergschenhoek, november 2019 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Nu u eigenaar bent van een nieuw appartement, is het voor u van belang kennis te nemen van een 

aantal zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw appartement. 

 

Bij de aankoop van uw appartement heeft u van Woningborg, een garantiecertificaat en een boekje 

ontvangen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016. 

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, 

 

Batenburg Bouw & Ontwikkeling b.v.  
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Herstelwerkzaamheden en/of klachten 
 

Nu uw woning is opgeleverd, is uw kopersbegeleider niet langer meer uw contactpersoon. De 

uitvoerder is verantwoordelijk voor het oplossen van de opleverpunten en eventuele nieuwe 

geconstateerde ‘gebreken’. 

Het uitvoeringsteam zal uw punten beoordelen en daar waar nodig de (herstel)werkzaamheden 

coördineren (eventueel afgestemd met de betreffende onderaannemer/installateur). Hij zal u ook op 

de hoogte houden van de afhandeling van deze punten. 

 

Als alle opleverpunten van het project zijn afgehandeld, zal het uitvoeringsteam het project 

overdragen aan de afdeling nazorg. Zij zullen vanaf dan uw contactpersoon zijn voor alle lopende 

zaken. Eventuele vragen kunt u vanaf dan stellen per e-mail (nazorg@batenburgbv.nl)   

t.a.v.  mevrouw Aline Breugem. 

 

Nieuwe klachten / gebreken kunt u melden via het webformulier op onze site 

www.batenburgbv.nl/nazorg/ door gebruik te maken van dit formulier wordt de afhandeling digitaal 

geregistreerd voor een betere en snellere afhandeling. 



8 
 



9 
 

Algemene projectgegevens “De Jonge Veenen” te Moerkapelle 

 

 

Ontwikkelaar Vosplan Vastgoed ontwikkeling. 

     Einsteinstraat 6-b 

     2811 EP Reeuwijk 

     tel: 0182 – 396 919 

 

     Vastgoed Batenburg b.v. 

     Leeuwenhoekweg 22 

     2661 CZ Bergschenhoek 

     tel: 010 524 33 11  

         

 

Uitvoerend bouwbedrijf   Batenburg Bouw & Ontwikkeling b.v. 

     Leeuwenhoekweg 22 

     Postbus 103 

     2660 AC Bergschenhoek 

     tel: 010 - 524 33 11 

 

     Nazorg/Service: 

     Mw. A. Breugem  010 - 524 33 11 

     email: nazorg@batenburgbv.nl 

           

 

Architect     TOBA b.v. architecten & ingenieurs 

     Noordstraat 7 

     2411 BG Bodegraven  

     tel: 0171 - 631 750 

 

 

Constructeur    SWINN 

     Stavorenweg 4 

     2803 PT Gouda 

     tel: 0182 - 61 56 55 

 

 

Loodgieterswerk, verwarming en  Bonte Installatie b.v. 

mechanische ventilatie   Architronlaan 2-61 

     5320 AA Hedel 

     tel: 073 – 599 27 61  

 

 

Elektrische installatie   KSO Installaties b.v. 

     Nieuwlandparc 12F 

     2952 DA Alblasserdam 

     tel: 078 – 642 80 39   
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Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 

     Schuttevaerweg 43 

     3044 BA Rotterdam 

     tel :010-2620744 

 

 

Showroom keuken   Eigen Huis Keukens      

     Cornusbaan 59 

     2908 KB Capelle aan den IJssel 

     tel: 010 – 264 24 24 

 

 

Showroom sanitair   Van Munster       

     Groningerweg 1 

     2803 PV Gouda 

     Tel: 0182 - 55 59 99 

 

Showroom tegelwerk   Tegelidee b.v.     

     Kelvinring 22 

     2952 BG Alblasserdam 

     Tel: 078 - 69 13 948 

 

 

Nutsbedrijven / netbeheerder: 

Gas en elektra    Liander Aansluitingen     

     Postbus 50      

     6920 AB  Duiven 

     storingsnummer: 0800 - 90 09 

 

 

Water     Dunea 

     Postbus 756      

     2700 AT Zoetermeer     

     storingsnummer: 088 - 347 47 47 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 

 

Grondwerk, bestrating en beplanting 

M.C. van der Spek en Zn. 

Herenweg 56 

2751 DB  Moerkapelle 

 

Begane grondvloer 

Prefab Beton Veghel b.v.   Ribcassettevloeren  

Postbus 296 

5460 AG Veghel   

 

Houten buitengevelkozijnen en deuren 

Timmerfabriek Ebbers b.v. 

Kampstraat 11 

7075 AA Etten  

 

Kapconstructie 

Linex Prefab Daksystemen b.v. 

Afrikaweg 7 

4561 PA Hulst 

 

Gevelstenen + dakpannen leverancier 

GDS Keramiek b.v.      

Motorenweg 31  

2623 CR  Delft 

 

Prefab beton elementen 

Hercules Beton b.v. 

Nehobolaan 10 

5865 AS Tienray 

 

Gevellateien 

Halfen    

Oostermaat 3         

7623 CS  Borne 

 

Houten bergingen  

Van den Hondel Prefab b.v. 

Coenecoop 324 

2741 PM Waddinxveen 

 

Dakbedekking 

Kleiva b.v.  

Nessenweg 5 

2995 DA   Heerjansdam 
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Binnenwanden 

De Bruyn Intergips Afbouw b.v. 

Laan van Londen 200 

3317 DA Dordrecht 

 

Binnendeurkozijnen + deuren 

Berkvens b.v. 

Postbus 2 

5710 AA Someren 

 

Hang- en Sluitwerk 

Mastermate 

Importweg 3 

2645 C Delfgauw 

 

Houten Trappen 

VIOS trappen b.v.  

Postbus 10 

3465 ZG Driebruggen 

 

Sanitair 

Van Munster b.v. 

Fruiteniersstraat 1a 

3334 KA Zwijndrecht 

tel: 078 – 610 09 13 

 

Tegelwerk  

Tegelidee b.v.     

Kelvinring 22 

2952 BG   Alblasserdam 

tel: 078 – 69 13 948 
 

 































   

 

 

  



   

 

 

  



   

 

 

  





1 INLEIDING 

U heeft een woning gekocht die (gedeeltelijk) is voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. 

Vloerverwarming is een economische en behaaglijke vorm van verwarming. Daarnaast heeft de installatie 

weinig onderhoud nodig. U moet echter wel rekening houden met uw vloerafwerking en stookgedrag. Dat 

is anders dan dat u van traditionele verwarmingssystemen gewend bent. In deze brochure geven we informatie 

over de werking van vloerverwarming en het onderhoud van de installatie. Ook informeren wij u over praktische 

zaken als vloerafwerking in combinatie met vloerverwarming en over de wijze van verwarmen van uw nieuwe 

woning. 

 

 

2 WAT IS VLOERVERWARMING? 

Bij vloerverwarming met warm water wordt de warmte van het water in de verwarmingsbuizen door 

middel van warmtegeleiding overgedragen aan de vloer. Vloerverwarming bestaat uit meerdere 

hoofdcomponenten: de zichtbare delen als de CV-ketel, de verdeler units en de (ruimte)thermostaat en 

de niet zichtbare delen, de verwarmingsbuizen in de vloer. 

 

Het systeem: 

  
Bij vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd via flexibele kunststof buizen die op de ondervloer(betonvloer 

of isolatie) zijn aangebracht. Hierna wordt de dekvloer aangebracht. Door de buizen stroomt warm water, met 

een maximum temperatuur van 40 ºC. Het cv water in de buizen geeft zijn warmte af aan de vloer. Het 

water verwarmt de hele vloer tot maximaal 30 ºC. De warmte wordt op deze manier gelijkmatig verdeeld en dat 

maakt dat het overal in huis lekker warm is. Het warme water ten behoeve van uw vloerverwarming  komt van 

de C.V.-ketel. Door de ingebouwde circulatiepomp in uw ketel of op de verdeler, stroomt warm water door de 

CV-leiding rechtstreeks naar de verdeler(s). De verdeler zorgt ervoor dat het warme water wordt verdeeld over 

de diverse leidinggroepen. De vloerverwarming van de begane grond is een groep en de radiatoren verwarming 

van de verdieping is een separate groep. De verdelers transporteren het water door de verwarmingsbuizen in 

uw vloer en door de radiatoren. Het water komt uiteindelijk weer in de verdeler en wordt van daaruit 

terug naar de CV-ketel getransporteerd. 

 

De gewenste temperatuur van de vloerverwarming regelt u door het instellen van de thermostaat. De 

thermostaat staat in verbinding met een thermostaatventiel, welke onderdeel is van uw verdeler. De 

mate waarin het warme water door de verwarmingsbuizen in uw vloer stroomt, is bepalend voor de 

warmteafgifte aan de vloer en dus de temperatuur in een ruimte. Is het koud, dan opent het ventiel en 

stroomt er water door de verwarmingsbuizen. Is het warm, dan sluit het ventiel en stroomt er geen water 

door de verwarmingsbuizen. U beïnvloedt de doorstroming dus zelf door de gewenste temperatuur in te 

stellen op de thermostaat. 

  

 

Energiebesparing in een gezond huis. 

Vloerverwarming is een energiezuinige, behaaglijke verwarming. Vloerverwarming is een lage 

temperatuur verwarming. Door de lagere temperatuur werkt de C.V.-ketel efficiënter en goedkoper. De 

vloerverwarming zorgt voor een goede temperatuurverdeling, dit voorkomt dat de lucht gaat circuleren. 

Daardoor is er geen koude trek langs de vloer en zal zich ook minder snel warme lucht 'ophopen' tegen 



het plafond. Doordat er minder luchtcirculatie is, is er ook minder stofcirculatie dan bij centrale 

verwarming met radiatoren.  

 

Ingebruikname van de vloerverwarming 

Over de vloer wordt een afwerklaag aangebracht van minimaal 20 mm. Deze moet minstens vier weken 

uitharden. Daarna kunt u de vloerverwarming gaan gebruiken. 

De vloer kan nu langzaam worden opgewarmd en het bouwvocht uit de vloer moet langzaam verdampen. 

Hiervoor moet u zeker een maand de tijd nemen. De eerste week zet u de kamerthermostaat 2 ºC hoger 

dan de kamertemperatuur op het moment van oplevering. Daarna verhoogt u de temperatuur wekelijks 

bij voorkeur met 1 ºC en maximaal met 2 ºC. De maximale temperatuur waarop u zonder problemen kunt 

stoken, is afhankelijk van de vloerafwerking die u kiest. Voor informatie daarover kunt u terecht bij uw 

vloerleverancier. Wij adviseren u om een vochtmeting te laten doen door uw vloerleverancier, alvorens u 

de vloer aan laat brengen. Hij kan door middel van deze meting bepalen wanneer de vloer exact kan 

worden gelegd. Volgt u vóór het leggen van de vloer de instructies op van uw leverancier. 

 

Hoe wordt uw huis warm? 

De temperatuur kunt u regelen met de thermostaat. Als u de temperatuur met de thermostaat regelt, 

moet u erop rekenen dat het opwarmen een tijdje duurt, omdat het hele oppervlak van de vloer moet 

worden opgewarmd. Dit kost tijd, omdat het even duurt voor de vloer zelf is opgewarmd. Als de vloer 

eenmaal warm is, blijft hij ook lang warm. Zie ook hoofdstuk 3 voor stookadvies in een woning met 

vloerverwarming.

 

3 VLOERAFWERKINGEN 

Dikte van uw vloerpakket 

In het algemeen geldt dat de uitrusting van uw woning geschikt is voor een vloerpakket van maximaal 15 

mm. Uw vloerafwerking mag een maximale warmtegeleidingsweerstand (Rc) van 0,05 m²·K/W hebben. 

Deze waarde dient aan een parket leverancier of tapijt leverancier vermeld te worden. 

 Met vloerpakket bedoelen we de vloer inclusief toebehoren, zoals bijvoorbeeld lijm of een 

ondervloer. Anders wordt de afstand tussen vloer en deur en/of dorpel mogelijk te gering. Dit geldt 

voornamelijk bij een naar binnen draaiende deur, zoals de voordeur. Vandaar dat we bij een 

vloerafwerking dikker dan 15 mm. adviseren om een inloopmat te leggen ter plaatse van de voordeur. 

Wilt u een dikker vloerpakket leggen, dan is het soms ook mogelijk om uw afwerkvloer op de begane 

grond te laten verlagen. Echter, als u voornemens bent voor deze optie te kiezen, informeert u dan eerst 

bij de leverancier van uw vloer of dat dit een geschikte optie is in combinatie met de door u gekozen 

vloer. Bij sommige vloeren is deze optie niet geschikt omdat de oppervlaktetemperatuur van de vloer dan 

te warm wordt. Dit kan schade veroorzaken aan uw vloer. 

 

Kies de juiste vloerbedekking 

Met name steenachtige vloeren worden vaak toegepast op vloerverwarming. Ook andere vloersoorten, 

zoals tapijt, parket en laminaat lenen zich echter voor toepassing op vloerverwarming. 

Omdat de warmte zich goed moet kunnen verspreiden, is het belangrijk om vloerbedekking te kiezen die 

zelf niet teveel warmte vasthoudt. 

Een paar tips: 

_ Plavuizen zijn de beste keuze omdat die de warmte goed geleiden. 

_ Linoleum, marmoleum en vinylzeil houden zelf enigszins warmte vast en zijn daarom minder 

geschikt. 

_ Kiest u voor tapijt, dan mag de vloerbedekking zeker niet dikker zijn dan 10 mm. De onderlaag mag 

maximaal 3 mm zijn. Tapijt is voorzien van zogenaamde Product Informatie Tapijt (PIT). Op de PITinformatie 

kunt u lezen of het tapijt geschikt is voor vloerverwarming. 

_ Leg geen ondertapijt, want dat houdt teveel warmte vast. 

_ Kiest u parket, neem dan een harde houtsoort. Er zijn parketsoorten die geschikt zijn voor toepassing 

op vloerverwarming. Uw leverancier kan u uitleg en advies geven over vloeren die geschikt zijn in 

combinatie met vloerverwarming. 

_ Er zijn laminaatsoorten die geschikt zijn voor toepassing op vloerverwarming. Vaak wordt dat 

expliciet vermeldt bij de productinformatie. Informeert u hier ook naar bij uw leverancier. 

 

Het leggen van de vloerbedekking 

Let bij het leggen van de vloerbedekking op de volgende zaken: 

 

controleren. Bij een te hoog vochtpercentage kan de lijm loslaten waardoor blazen worden gevormd. 



De vloerbedekking zal los komen te liggen. Als het vochtgehalte te hoog is, moet de vloer nog een 

tijdje drogen. 

t niet spijkeren. U kunt de kunststofleidingen van 

de vloerverwarming beschadigen. 

 

Daarna mag de vloerverwarming over het algemeen een week lang niet aan om de lijm te laten 

drogen. 

 

en maakt eventueel hergebruik mogelijk. Wilt u de vloerbedekking toch lijmen, gebruik dan een 

lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming; vraag hiernaar in de winkel. 

Maak duidelijke afspraken met uw leverancier 

Wat voor vloerbedekking u ook kiest, win altijd advies in bij uw leverancier over de toepassing van de 

betreffende vloerbedekking in combinatie met vloerverwarming. Vraag om een stookinstructie en maak 

duidelijke afspraken betreffende montage en aansprakelijkheid bij schade achteraf. 

 

4 STOOKADVIES VOOR VLOERVERWARMING ALS HOOFDVERWARMING 

Vloerverwarming heeft veel voordelen ten opzichte van andere verwarmingssystemen, het geeft vooral 

een aangenamer binnenklimaat. Er is echter een algemeen bekende eigenschap die afwijkt van andere 

systemen; de traagheid van het verwarmingssysteem. We moeten met deze verwarming dan ook anders 

omgaan dan met een radiatoren verwarming willen we een aangenaam binnenklimaat en een laag 

energiegebruik verkrijgen. 

A. Op de kamerthermostaat stelt u de gewenste temperatuur in. Zorg ervoor dat de temperatuur 

-nachts liefst 

niet of anders hooguit met 1 tot 2 ºC te verlagen. Voor uw energierekening zal dit nauwelijks 

gevolgen hebben. De opwarmtijd is bij vloerverwarming namelijk relatief lang. Laat u de ruimte 

- -ochtends ook veel energie nodig om het vertrek weer 

warm te krijgen. In de ruimten met radiatoren kunt u de verwarming aan of uit zetten met de 

radiatorknop. 

B. Houd een ruime opwarmtijd aan. Deze opwarmtijd is voor alle installaties en gebouwen verschillend. 

Deze opwarmtijd is onder andere afhankelijk van: 

- buitentemperatuur; 

- windsnelheid; 

- warm tapwater gebruik tijdens het aanwarmen; 

- vloerafwerking: tapijt, tegels, parket; 

- bouwvocht, gedurende het eerste jaar; 

- keteltemperatuur; 

- duur van de nachtonderbreking van het stoken; 

- vloerconstructie en isolatie. 

De temperatuur loopt geleidelijk op naar de gewenste temperatuur. Het heeft geen zin om de 

thermostaat hoger te zetten, het opwarmen gaat hierdoor niet sneller! 

De thermostaat moet de luchttemperatuur in de kamer kunnen meten. Daarom mag hij niet worden 

ingebouwd en mogen er geen lampen of andere warmte bronnen in de buurt van de thermostaat 

hangen of staan. 

 

5 ONDERHOUD AAN DE INSTALLATIE 

In principe heeft vloerverwarming geen onderhoud nodig, de kunststof leidingen zijn van een duurzaam 

materiaal gemaakt. Ook de verdeler-unit behoeft in principe geen onderhoud. De C.V.-ketel daarentegen 

moet, net als bij traditionele radiatorverwarming, periodiek onderhouden worden. 









   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 










