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      Aan de eigenaren van de woningen blok 28 + 29  

van het project “De Jonge Veenen”  

te Moerkapelle. 

 

 

 

      Bergschenhoek, november 2019 

 

 

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 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. 
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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 aannemersbedrijf  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   

 

 



10 
 

Prestatiegarantie warmtepomp +   Klimaat Garant 

PV-panelen    Admiraal de Ruyterstraat 2 

     3115 HB Schiedam 

     tel: 088-7444700 

 

 

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 

 

Metselwerkondersteuning 

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 
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Kleurenschema 
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Onderhoudsadviezen 
 

Open stootvoegen 

In de gevel zijn op diverse plaatsen open stootvoegen gehouden. Deze open voegen bevorderen een 

noodzakelijke ventilatie in de spouw en dienen daarom dan ook altijd open te blijven. 

 

Platte daken 

De waterdichte laag op de platte daken , bestaat uit een bitumineuze dakbedekking. 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. 

 

Hemelwaterafvoer 

Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke 

verstoppingen (bijvoorbeeld door herfstbladeren)  kunnen worden voorkomen. 

 

Overwitten spuitpleister 

De plafonds en wandgedeelten boven tegelwerk in uw woning zijn afgewerkt met spuitpleister. U kunt 

vlekken op spuitpleister verwijderen d.m.v. een zacht borsteltje met vloeibare zeepoplossing. Het 

borsteltje liefst in draaiende beweging; uitvoerig lang borstelen in elk geval vermijden. Vervolgens met 

een goed uitgeknepen spons nawrijven. Verder geven wij U onderstaand advies voor het eventueel 

oversauzen van de spuitpleister: 

 

a. Ondergrond stofvrij maken met een zachte borstel; 

 

b. Latex muurverf d.m.v. blokkwast of rol aanbrengen, zo nodig in twee lagen. Altijd werken van 

het licht af. Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen. 

 

c. De ontmoeting plafond en tussenmuren is van 2 van elkaar verschillende materialen, t.w. 

beton en daartegen Gibo (gips) hier kan een krimpnaad ontstaan, ook mede doordat de 

betonvloer iets nazakt. Behandeling zoals b. 

 

Door regelmatig goed ventileren kunt U de noodzaak van overschilderen lang uitstellen. 

 

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. 
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Wat U moet weten over triple-beglazing 
 

Triplebeglazing, dat weer een betere isolerende werking heeft dan Hoog-Rendements isolerend 

dubbelglas, bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden. Hier 

is op een of twee glasbladen van de binnenzijde een heel dunne coating aangebracht en zij de spouwen 

gevuld met gas. 

 

Condensvorming aan de kamerzijde 

 

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge 

relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. 

Bij bijvoorbeeld Hoog-Rendements isolerend dubbelglas is dit risico kleiner dan bij enkel glas. Dit is ook 

afhankelijk van de specifieke situatie. Belangrijk is te weten dat condens aan de kamerzijde geen fout in 

het product is.  Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren.  

 

Condensvorming aan de buitenzijde 

 

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve 

luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voor- en 

najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Bij 

bijvoorbeeld Hoog-Rendements triplebeglazing kan dit risico groter zijn dan bij Hoog- Rendements 

isolerend dubbelglas. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist 

een gevolg van de zeer hoge warmte isolatie van de beglazing. 

 

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet 

te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de 

relatieve vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terug komen. 

 

Kleurbeleving 

 

Glas is nooit helemaal kleurloos maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat 

voor grotere ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine 

kleurverschillen mogelijk ondanks dat dezelfde soort isolerende beglazing is toegepast. 

Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico beperken door alle 

beglazing in dezelfde uitvoering te kiezen, dus met dezelfde opbouw, glasdikten, spouwbreedte etc. 

Het is ook mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. 

Ook worden coatings door de fabrikanten nog steeds verbeterd, nieuwe coatings kunnen dan net iets 

andere kleur hebben. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de 

andere ruiten ontstaan.  

 

Vertekening van het glas 

 

Het kan bij isolerende beglazing – met uitzondering van vacuümbeglazing – lijken dat een ruit hol of bol 

staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet 

te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de 

fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij veranderingen van de luchtdruk buiten 

verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de 

luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk 

(hogedrukgebied) 
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Thermische breuk 

 

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer 

er een temperatuurverschil van meer dan ca 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier 

breken. Dit noemt met een thermische breuk. 

Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas 

door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn 

die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake 

is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld. 

 

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het 

glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door: 

• Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen; 

• Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen; 

• De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie; 

• Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing; 

• Handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden 

(bijvoorbeeld een gerichte koud waterstraal op een door de zon verwarmde beglazing) 

 

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 onder 

meer slechte hechting van verfproducten kan optreden. 
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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 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. Let wel: ventilatie is 

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. 

 

 



19 
 

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. 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 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 afdekkingen 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. 
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Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking 
 

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= 0,09 m2K/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) 0,09 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. 
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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 te winnen, 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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Bijlagen 

 

- Link Itho Daalderop Warmtepomp WPU, Kamerthermostaat MFT en Autotemp. 

Hoekwoningen WPU 55 4e generatie. 

Tussenwoning WPU 45 4e generatie. 

 

- Vloerverwarming 

 

- Opstartprotocol vloerverwarming 

 

- Groepenverklaring 

 

- Test aardlekbeveiliging 

 

- Bedieningsvoorschrift MV-installatie met WTW 

 

- Gebruikersinstructie leidingwaterinstallatie 

 

 

 

 

 

 

Handige links: 

 
In de onderstaande link de gebruikershandleiding t.b.v. het WTW-toestel: 

https://www.ventilatieland.nl/files/Gebruikershandleiding-Itho-HRU-ECO-300-R_4420010690388.pdf 

 

In de onderstaande link de gebruikershandleiding t.b.v. de CO2 bediening t.b.v. het WTW-toestel: 

https://www.ventilatieland.nl/files/Handleiding%20RF%20CO2%20Sensor_12557510083942.pdf 

 

In de onderstaande link de gebruikershandleiding t.b.v. de draadloze bedieningsschakelaar t.b.v. het WTW-

toestel: 

https://www.gebruikershandleiding.com/Itho-Daalderop-RFT-bedieningsschakelaar/preview-handleiding-

787113.html 

 

In de onderstaande link de gebruikershandleiding t.b.v. autotemp-regeling: 

https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A02_Warmtepompen/A

02_80_Accessoires/A02_80_01_Grond/A02_80_01_05_Autotemp/B01_04_PRT/P544DA0001%20Productblad

%20autotemp_v2.pdf 

 

 



 



Maureen
Tekstvak
Voor meer informatie en gebruikershandleiding:https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A02_Warmtepompen/A02_01_Grond/B01_05_MAN/207-0649-002%20Gebruikershandleiding%20WPU%20MFT%20Autotemp.pdf



Regeling Symbool Uitleg

di Dag

13.54 Tijd

19.0 oC Huidige temperatuur

Er is behoefte aan verwarming. Op basis van de ingestelde temperatuur 
wordt er door de warmtepomp automatisch verwarmd. 

Er is behoefte aan koeling. Op basis van de ingestelde temperatuur 
wordt er door de warmtepomp automatisch gekoeld. 

Instellingen voor verwarmen en koelen

Instellingen voor warm water

Instellingen voor datum en tijd

Kamerthermostaat 
warmtepomp
gebruikerskaart

°C

di

Toelichting warmtepompsysteem 

Het warmtepompsysteem van Itho Daalderop is een systeem voor ruimteverwarming en –koeling en de bereiding van warm water. Bij het warmtepompsysteem 

hoort een lage temperatuur afgiftesysteem (vloerverwarming). Dit betekent dat het ten opzichte van een traditionele cv-ketel langer duurt voor de temperatuur 

stijgt (en ook daalt). Voor een constante temperatuur in uw woning is het belangrijk dat u een voor u zo behaaglijk mogelijke temperatuur instelt. De warmte-

pomp bepaalt dan of er verwarming of koeling nodig is. 

Kijk voor meer informatie op www.ithodaalderop.nl



Kamerthermostaat 
warmtepomp
gebruikerskaart

Kijk voor meer informatie op www.ithodaalderop.nl

Belangrijk voor u om te weten
Het is belangrijk om de ingestelde temperatuur constant te houden. 

Hiermee voorkomt u comfortproblemen en bent u goedkoper uit. U zult 

het eerste stookseizoen wellicht nog moeten zoeken naar de voor u ideale 

temperatuur. Dit komt omdat vloerverwarming een andere temperatuurbe-

leving geeft dan radiatoren. Vaak kunt u met een lagere temperatuur vol-

staan. Doordat de vloer de warmte afgeeft aan de woning, kan het zijn dat 

de vloertemperatuur dicht tegen de ruimtetemperatuur aan ligt. Hierdoor 

voelt de vloer niet warm aan, maar is wel degelijk sprake van verwarming.

U heeft geen gasaansluiting in de woning, dus gebeurt alles via elektriciteit. 

Hierdoor zal uw rekening voor elektriciteit in het begin hoger uitvallen dan 

u gewend bent. Tevens kan het eerste jaar de rekening hoger zijn omdat 

een nieuwbouwwoning nog moet worden drooggestookt. Daarentegen 

heeft u geen gasnota meer. 

Veelgestelde vragen
Waarom is het nodig om een constante temperatuur in de kamer te hebben?

1. Voor uw eigen comfort. Met een warmtepomp en vloerverwarming     

    duurt het langer duurt voor de temperatuur stijgt (en ook daalt). 

    Grofweg een dag voor één graad erbij. 

2. Een aanpassing voor een lagere temperatuur kan de koeling activeren. 

    Als u de temperatuur constant houdt, is er een 24-uursbeveiliging 

    actief. Dit betekent dat er 24 uur na de laatste verwarmingsactiviteit 

    niet gekoeld zal worden. Door de temperatuur aan te passen, wordt 

    deze beveiliging overschreven.

Ik heb regelmatig koud water

De warmtepomp zorgt niet alleen voor verwarming en koeling in uw 

woning, maar ook voor het bereiden van warm water, dat wordt opgeslagen 

in het voorraadvat. De warmtepomp heeft drie standen om warm water te 

maken: de ecostand, comfortstand of booststand. U heeft een voorraadvat 

met een eindige hoeveelheid warm water (150 of 200 liter). Bij een gewone 

douchekop (minder dan 7 liter per minuut), is het warme water over het 

algemeen voldoende voor één dag . De warmtepomp in ecostand zorgt 

dan voor de benodigde hoeveelheid warm water. 

Deze hoeveelheid kan echter onvoldoende zijn:

- bij grotere gezinnen

- wanneer meerdere personen vaker dan één keer per dag douchen

- wanneer een eengreeps mengkraan is toegepast en deze vaak in de 

   middenstand staat 

- wanneer een bad gevuld wordt

In bovenstaande gevallen kunt u waarschijnlijk beter kiezen voor de 

comfortstand. Het maken van warm water duurt echter langer dan het 

gebruiken van warm water. Dus ook in de comfortstand is het mogelijk 

dat bij veel gebruik het warme water eens op is.

Indien u een enkeltarief heeft afgesproken met uw elektriciteitsleverancier, 

is de prijs per liter warm water in de comfortstand of ecostand gelijk. 

De ecostand is zuiniger in het geval u voor een dag- en nachttarief heeft 

gekozen.

Hoe houd ik de kosten laag?

1. Hoe lager de ingestelde temperatuur, hoe goedkoper. Maar het moet 

    voor u natuurlijk wel comfortabel blijven. 

2. Houd de ingestelde temperatuur constant. Hoe vaker u de instelling 

    aanpast, hoe meer het u kan kosten. Nachtverlaging levert geen 

    besparing op! Dit hoeft u dan ook niet te doen ’s avonds. 

3. Gebruik minder warm water. Het warm water verbruik zorgt voor 

    een derde tot de helft van de energiekosten van de warmtepomp.

4. Wees zuinig met het gebruik van het elektrisch element voor warm water 

    (boost) of verwarming (°C). 

5. Ventileer bewust. Ventileren is belangrijk, vaak is hiervoor reeds een 

    systeem in de woning aangebracht. Ramen en deuren openen geeft ook 

    ventilatie, maar dit is ongecontroleerd en er kan daarom veel warmte 

    door verloren gaan. Ook als er een raampje in een weinig gebruikte 

    ruimte op een kier staat, kan dit een groot warmteverlies veroorzaken, 

    waardoor de warmtepomp meer moet gaan werken. 



 



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: 

• Voor het aanbrengen van vaste vloerbedekking zal de stoffeerder het vochtgehalte van de vloer 

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. 

• Bij het aanbrengen van vloerbedekking mag u beslist niet spijkeren. U kunt de kunststofleidingen van 

de vloerverwarming beschadigen. 

• Voordat u start met het leggen van de vloerbedekking, moet de verwarming minimaal 24 uur uit zijn. 

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

drogen. 

• Het is mogelijk om uw vloerbedekking gewoon los te leggen, dit voorkomt onnodig gebruik van lijm 

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 

van de vloerverwarming niet teveel schommelt. Wij adviseren u de temperatuur ’s-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 

’s-nachts helemaal afkoelen, dan is er ‘s-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. 



 



 

 

Bonte Installaties B.V. opstartprocedure 

Dichtheidstest: Voor er een afwerkvloer geplaatst wordt, dient er een druktest op de 

vloerverwarmingsinstallatie te worden uitgevoerd. Deze test is 

noodzakelijk om eventuele nadien veroorzaakte lekkage te kunnen 

aantonen. Deze test wordt uitgevoerd op 1,5 x de werkdruk en 

minstens 48 uur aangehouden. Na het testen kan de druk verlaagd 

worden tot de werkdruk (tussen 1,5 en 2 bar). Deze druk wordt tijdens 

het aanbrengen van de afwerkvloer aangehouden zodat elke 

mogelijke drukval door beschadiging onmiddellijk vastgesteld wordt. 

De druktest wordt uitgevoerd met water of lucht. 

Opwarming: Cement- en anhydriet-afwerkvloeren dienen voor het plaatsen van 

vloerbekleding te worden opgewarmd. Deze procedure is nodig om in 

de afwerklaag het restvochtgehalte te homogeniseren. Bij 

onverwarmde vloeren situeert restvocht zich bovenin en veroorzaakt 

spanningen waardoor de vloer kan scheuren. De ingebruikname van 

de verwarming zorgt ervoor dat het restvocht gehalte in de vloer gelijk  

is. De opstartprocedure dient ook in de zomer te worden uitgevoerd. 

De volgende tabel geeft een advies over het verloop van de 

opwarmprocedure. 

Begaanbaarheid 

afwerkvloer 

Aanvang 

voorverwarming 

25 °C 

Einde 

voorverwarming 

25 °C 

Aanvang 

opwarming 

maximale 

temperatuur 

(max 55°C) 

Einde 

opwarming 

Dag 5 Dag 21 Dag 24 Dag 25 Dag 28 

 Na de opwarmprocedure kan de leverancier van de afwerkvloer 

overgaan tot meting van het restvochtgehalte. Deze meting dient te 

gebeuren bij kamertemperatuur. De volgende tabel geeft richtlijnen 

weer tot het maximaal toelaatbare restvochtgehalte. 

Afwerking Vochtgehalte bij cement 

dekvloer 

Vochtgehalte 

anhydrietvloer 

Steen of keramiek 2,0 % 0,5 % 

Textiel dampdoorlatend 3,0 % 1,0 % 

Textiel dampremmend 2,0 % 0,5 % 

Elastische vloeren pvc, 

linoleum enz. 

2,0 % 0,5 % 

parket 2,0 % 0,5 % 

 



 



 
 
 
 
 
 

Groepenverklaring C 
 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K1   

Wasmachine X              

Hal BG/Hal Kelder  X             

Badkamer 1e  X             

Overloop 1e en 2e  X             

Hobbykamer/kamer  X             

Rookmelders  X             

Toilet  X             

Badkamer 2e  X             

Keuken wcd blad  X             

Buitenlampen  X             

Keuken   X            

Slaapkamer 2 en 3   X            

MV en CV   X           

Onbenoemde ruimte 2e   X           

Vaatwasser   X          

Wasdroger    X         

Woonkamer     X         

Slaapkamer 1 en 4     X         

Inloopkast 1e Slaapkamer 1     X         

Quooker       X        

Combimagnetron        X       

Oven         X      

Pv omvormer           X     

Tuinkabel           X    

Kooktoestel            X   

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testen van de aardlekbeveiliging: 
Beproef de aardlekschakelaar minstens 1x per maand.  

Het uitschakelen moet na indrukken van de testknop T direct plaatsvinden.  

Bij weigering onmiddellijk de installateur waarschuwen. 
 

Hoe te handelen als de aardschakelaar uitgeschakeld is: 
1. Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde automaten uit. 

2. Schakel de aardlekschakelaar in. 

3. Schakel de installatie automaten één voor één weer in. De aardlekschakelaar schakelt weer uit, zodra de groep 

waar zich een fout in bevindt wordt ingeschakeld. 

4. Schakel deze groep uit en verwijder alle toestellen uit de groep. 

5. Schakel vervolgens de groep weer in en sluit alle toestellen / apparaten weer één voor één aan. Zodra het 

toestel /apparaat dat de storing veroorzaakt  wordt aangesloten schakelt de aardlekschakelaar weer uit. 

6. Laat dit toestel dat de storing veroorzaakt door een erkend installateur nakijken. 

7. Blijft de installatie bij een ingeschakelde aardlekschakelaar spanningsloos, waarschuw dan een erkend 

installateur. 
 

Hoe een draad door een loze buis trekken: 
1. Bevestig een trekveer aan de trekdraad. 

2. Trek de trekdraad (met daaraan de trekveer) door de buis. 

3. Bevestig aan de trekveer de draad / kabel en trek deze door de buis. 
 

Uitbreidingen aan de installatie: 
Wanneer blijkt dat de installatie niet door KSO-installaties is uitgebreid maar door derden, vervalt de garantie. Als de 

uitbreiding door een erkend installateur wordt verricht en KSO-installaties wordt hiervan in kennis gesteld d.m.v. een 

keuringsrapport vervalt de garantie niet. 
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BEDIENINGSVOORSCHRIFT MV-INSTALLATIE met WTW 
  
A)  De installatie omvat (o.a.) de volgende componenten: 
  

1 Ventilatie-unit 
1 Hoofdbediening (eventueel extra bedieningen in keuken en/of badkamer) 
  
De MV installatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in uw woning. De luchttoevoer 

wordt d.m.v. de ventilatie-unit via ventielen in het plafond/wand de ruimte ingebracht en 

de afvoerlucht (vervuilde) lucht wordt d.m.v. de ventilatie-unit via ventielen in het 

plafond/wand naar buiten gebracht. 
  
B)   Het onderhouden van de mv-installatie met wtw: 

In de ventielen en de ventilatorbox zitten filters, deze filters raken door gebruik 

verontreinigd. Verontreiniging in de filters heeft invloed op de luchtkwaliteit in uw woning. 

 De filters in de ventielen en ventilatorbox zijn eenvoudig zelf te reinigen. 
  
LET OP Elk ventiel is ingesteld op de benodigde afvoer capaciteit en dient dus op 

dezelfde plaats terug gemonteerd te worden. 
  
Het reinigen van de filters in de ventielen doet u als volgt;  
- haal het ventiel uit het plafond/wand 
- maak de filter in het ventiel schoon 
- monteer het ventiel op dezelfde plaats terug in het plafond 
  
Het reinigen van de filters in de ventielen doet u als volgt;  
- haal de stekker van de ventilator-unit uit de wandcontactdoos 
- wacht 1 minuut totdat de ventilator is uitgedraaid  
- trek de filters aan het handvat uit de unit 
- neem het filter uit de ventilatorbox  
- maak te filter los d.m.v. het loshalen van het klittenband 
- schuif het filterdoek van het metalen frame 

- zuig het filterdoek schoon met een stofzuiger of doe het in een sopje 

- Indien er gereinigd wordt met een sopje: spoel de zeepresten af en laat het filterdoek   

drogen 

- schuif het schoongemaakte of nieuwe filterdoek terug over het metalen frame 

- maak de filterdoek vast d.m.v. bevestiging van het klittenband 

- plaats de filters terug in de unit 
- steek de stekker terug in de wandcontactdoos 
  LET OP de ventilator begint gelijk te draaien 
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C)  Garantie en onderhoud 

Indien u gedurende de garantieperiode door derden wijzigingen aan laat brengen aan 

de mv-installatie (bijv. verbouwen van keuken, badkamer etc.) vervalt de garantie. 
Het is bij mechanische ventilatie niet toegestaan om AFZUIGKAPPEN MET MOTOR aan te 

sluiten op het systeem. 
  
LET OP:       
Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 
een erkend installateur (zoals Loodgieters- en Verwarmingsbedrijf S. Bonte B.V.). 
Vooral met betrekking tot de elektrotechnische installaties dient men zich terdege 
bewust te zijn van de eventuele gevaren en de benodigde voorzorgsmaatregelen te 
treffen. Maak de stroomvoerende delen spanningsloos en zorg dat ze tijdens de 
werkzaamheden niet kunnen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld door de stop in 
meterkast weg te nemen). Zorg er verder voor dat er tijdens de werkzaamheden geen 

bewegende delen zijn die gevaar op kunnen leveren. 
  
D) Storingen: 

Voordat u het storingsnummer belt dient u de volgende punten te controleren en 

zonodig in         orde te brengen: 
-     Zijn de filter verontreinigd? Zo ja, dan schoonmaken 
-     Zijn de batterijen van de regeling leeg? Zo ja, deze vervangen 
-     Zit de stekker van de ventilatorbox in de wandcontactdoos? 

Zo niet, dan alsnog doen. 
-     Staat er stroom op de wandcontactdoos? Dit is te controleren door bijvoorbeeld de 

stekker van een lamp of stofzuiger in de wandcontactdoos te steken en te 

controleren of het apparaat werkt. Controleer als dit niet het geval is de stoppen en 

aardlekschakelaars in de meterkast. 
  
Zijn de hiervoor genoemde punten gecontroleerd, zonodig in orde gebracht, en is de storing 

is hiermee niet verholpen, dan belt u onze serviceafdeling, telefoonnummer (073) 599 22 14. 
Indien de storing aan uw installatie is ontstaan door ondeskundig gebruik, het nalaten van 

het noodzakelijke onderhoud of het NIET controleren van een van bovengenoemde punten 

zien wij ons genoodzaakt een en ander bij u in rekening te brengen. 
  
BIJ HET MELDEN VAN STORINGEN GELIEVE STEEDS OP TE GEVEN: 
1. Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer 
2. Onze laatste inspectiedatum of de opleveringsdatum 
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Gebruiksinstructie leidingwaterinstallatie 
Beste bewoner. Uw leidingwaterinstallatie is met zorg aangelegd volgens Nederlandse normen en 

richtlijnen. Het hoofddoel van de leidingwaterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de 

verschillende tappunten in uw woning. Daarnaast wordt het drinkwater in een warmwatertoestel 

verwarmd waarna ook dit warme water wordt verdeeld over een aantal gebruikspunten in de woning. 

 

Verantwoordelijkheden 
Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt 

van uw woning. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op 

vertrouwen dat het drinkwater geleverd door het drinkwaterbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na 

het leveringspunt is de eigenaar/huurder van de woning de verantwoordelijk 

 

Waarom deze gebruiksinstructie? 
Deze instructie is nodig omdat een nieuwe installatie de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden 

vanwege de daarin gebruikte materialen. Bovendien is het water in de leidingwaterinstallatie, net zoals 

het pak melk uit de supermarkt, slechts beperkt houdbaar. Langdurige stilstand van water in de 

installatie in combinatie met een temperatuur boven  

25 °C kan de kwaliteit van leidingwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door 

veranderingen in geur, kleur en smaak van het water.  

 

Metalen in water van nieuwe installatie 
Metalen leidingen of metalen onderdelen van de leidingwaterinstallatie geven in de eerste periode 

van gebruik metalen aan het water af. Dat gebeurt vooral tijdens stilstand. Bovendien kunnen nieuwe 

leidingen, ondanks dat deze bij oplevering zijn gespoeld, nog kleine vuildeeltjes bevatten. Zet daarom 

in de eerste drie maanden elke dag die kranen waarmee de gehele installatie kan worden gespoeld 

een paar minuten open. 

 

Metalen in water van nieuwe kranen 
Ook nieuwe kranen geven in de eerste periode van gebruik metalen aan het water af. Dat gebeurt dus 

ook door nieuwe kranen in een bestaande installatie. Zet daarom alle nieuwe kranen waaruit 

gedronken kan worden, de eerste drie maanden elke ochtend even open om daaruit eerst een 

hoeveelheid van ongeveer één kopje te laten weglopen voordat u water drinkt of gebruikt voor de 

voedselbereiding. 

 

Metalen leidingen of metalen onderdelen 
Als u koperen leidingen heeft in uw woning moet u er rekening mee houden dat bij langdurige stilstand 

van water een heel klein deel van het koper oplost in het water. Het water krijgt hierdoor een beetje 

een ‘metaalsmaak’. Bij te langdurige stilstand kan de concentratie koper te hoog oplopen. Te hoge 

kopergehaltes zijn, bij langdurig gebruik, schadelijk voor de volksgezondheid. Langdurige stilstand van 

water in combinatie met een temperatuur boven de 25 °C. Dit vergroot de kans op groei van de 

legionellabacterie in een leidingwaterinstallatie. Sommige typen legionellabacterie zijn de veroorzaker 

van de veteranenziekte, die in lichte vorm alleen maar griepverschijnselen geeft maar in de zware vorm 

een longontsteking kan veroorzaken. Besmetting heeft plaats door inademing van zeer kleine 

waterdruppeltje in de lucht (waternevel). De bacterie groeit in water bij temperaturen tussen 25 en 

50°C met een optimum tussen 30 en 40 °C. Onder 25 °C heeft vrijwel geen groei plaats en boven 50 °C 

wordt de bacterie gedood. 

 

Hoe houdt u kwaliteitsveranderingen van drinkwater verder beperkt? 

Met een aantal algemene aandachtspunten voor u als gebruiker van de 

leidingwaterinstallatie, kunt u de kans op een kwaliteitsverslechtering van het water 

minimaliseren.  

 

 

 



BONTE INSTALLATIES B.V.  
BEZOEKADRES : ARCHITRONLAAN 2-61  HEDEL  5321 JJ  HEDEL   
Postadres :                                            POSTBUS 6  5320 AA  HEDEL        

AFLEVERDADRES:                                 BUITENKAMP 2  HEDEL  5321 KB  HEDEL   
TELEFOON:                                            ((073) 599 2761 

E-MAIL: INFO@BONTE.NL         INTERNET : WWW.BONTE.NL 

 
   

 
 

 

 

Weinig gebruikte tapkranen 
Deze leiden tot langdurige stilstand van water in het leidingdeel naar die kraan. Ga na welke kranen 

minder dan eens per week worden gebruikt. Het is verstandig deze kranen regelmatig – bijvoorbeeld 

wekelijks bij het schoonmaken – een halve minuut door te spoelen. Dat geldt dan zowel voor de koud- 

als warmwaterkranen. Bij verder weggelegen kranen (schuur, garage, zolder) kunt u de spoeltijd 

verlengen tot één minuut. Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat zowel de koud- als 

warmwater-leidingen worden gespoeld. Bij thermostatische mengkranen laat u de 

temperatuurinstelling ongewijzigd op 38 °C staan. 

 

Vakantie 
Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om alle koud- en 

warmwaterkranen een minuut lang te openen. Vergeet niet de gevelkraan. Laat het water rustig 

stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de sproeikop onder water in een 

emmer houden of het sproeistuk van de kraan afhalen. 

 

Warmwatertoestel 
Veelal bent u zelf in staat om de temperatuur van het warmwatertoestel te regelen. Zorg er voor dat 

het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 °C heeft. U kunt hier over het 

algemeen aan voldoen als u het warmwatertoestel afstelt op 60 °C. Overdrijf niet! Te hoge 

temperaturen leiden tot verbrandingsgevaar en tot een verhoogde kans op kalkafzettingen in het 

voorraadvat, het leidingwatersysteem en de kranen. Raadpleeg ook uw gebruik- en 

onderhoudsinstructies van het warmwatertoestel en vraag uw onderhoudsmonteur om de instelling te 

controleren. Heeft u een afleverset voor stadsverwarming met warmwaterbereiding in uw meterkast? 

Gebruik deze niet als opslagkast en zorg dat de ventilatieopeningen onder en boven in de meterkast 

vrij blijven! In verband met de afvoer van (overtollige) warmte mag de natuurlijke ventilatie van de 

meterkast niet worden verstoord. 

 

Doe-het-zelf 
Een aantal tips voor doe-het-zelvers: 

• Gebruik alleen materialen met Kiwa-Keur die toegestaan zijn voor toepassing in   

leidingwaterinstallaties; dus bijvoorbeeld geen tuinslang als leiding. 

• Dop nooit leidingen zomaar af, maar probeer de hele aansluitleiding te verwijderen en verwijder het 

T-stuk bij de aansluiting zodat hier geen aftakstomp overblijft waarin bacteriën kunnen gaan groeien. Dit 

kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de rest van de installatie. 

• Voorkom bij het aansluiten van een kleine elektrische keukenboiler dat de warmwaterleiding ter 

plaatse wordt afgedopt. Laat de warmwaterleiding eventueel in z’n geheel verwijderen door een 

erkend installateur. Daarnaast kunt u een hot-fill keukenboiler overwegen. 

• Laat u adviseren over de benodigde terugstroombeveiliging bij het aansluiten van apparaten. 

• Leg whirlpools en luxe badvoorzieningen bij voorkeur zodanig aan dat ze volledig leeg kunnen lopen 

en er geen water in blijft staan. Raadpleeg de gebruik- en onderhoudsinstructies van de leverancier. 

 

Tuinslang 
Een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen. Bij langdurige stilstand kunnen er zich onder 

invloed van de relatief hoge temperatuur bacteriën gaan ontwikkelen. 

Blootstelling aan dit water tijdens het sproeien van de tuin is ongewenst. Om die reden wordt 

geadviseerd om in de zomerperiode een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt eerst te spoelen. 

Hiertoe hangt u de slang zonder sproeistuk in een gieter en laat het water gedurende 1 minuut stromen. 

Dit water kunt u zonder problemen gebruiken voor de planten. Voor zover dat mogelijk is, kunt u 

natuurlijk ook na elk gebruik de tuinslang leeg laten lopen. 

 


