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   Aan de eigenaren van de  
15 woningen van het project  
Gouds wonen te Gouda 

 
 
 
      Bergschenhoek, juni 2018 
 
 
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. 
 
Bij de aankoop van uw woning heeft u van het 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, 
 
Aannemersbedrijf Batenburg 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 nieuw 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.  

  

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 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
http://www.batenburgbv.nl/nazorg/
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Algemene projectgegevens Gouds Wonen  
 
 
Architect      M3 Architecten 
     Generaal Berenschotlaan 211-213 
     2283 JM Rijswijk 
     070 – 394 43 49 
     
 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     010 – 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem 010 – 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Constructeur    Constructie-adviesbureau S3 
     Goudstraat 99a 
     2700 AW Zoetermeer 
     079 – 820 03 00 
  
 
Loodgieterswerk, verwarming en  Kruit Installaties B.V. 
mechanische ventilatie   Veenweg 2 
     2841 DG   Moordrecht 
     0182 – 37 82 00 
 
 
Elektrische installatie   Winspiration Elektrotechniek 
     Kaartenmakerstraat 4-6 
     2984 CB Ridderkerk 
     0180 – 33 36 00 
 
 
Schilderwerken    Schuits Nederland 
     Deltastraat 4 
     4301 RC Zierikzee 
     0111 – 414 065 
 
 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl


10 
 

Tegelwerk    Tegel Idee B.V. 
     Kelvinring 22 
     2952 BG Alblasserdam 
     078 – 691 39 48 
 
 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA Rotterdam 
     088 – 896 39 63 (klantenservice) 
 
 
Water     Dunea 
     Postbus 756      
     2700 AT Zoetermeer     
     079 – 347 16 00 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
A. Bunnik b.v. 
Weijpoort 21a 
2415 BV Nieuwerbrug 
 
Begane grondvloer   Ribcassettevloer 
Prefab Beton Veghel B.V. 
Kennedylaan 18 
5466 AA   Veghel 
 
Verdiepingsvloer   Breedplaatvloer 
Dycore 
Einsteinstraat 5 
3846 BH Harderwijk 
 
Prefab kelder 
Mombarg beton 
Riezenweg 6 
7071 PR Ulft 
 
Bergingsvloeren 
PSD Beton B.V. 
Oosthal 29, Hal C 
3077 CP Rotterdam-IJsselmonde 
 
Prefab beton  
Hercules Beton B.V. 
Nehobolaan 10 
5865 AS Tienray 
 
Gevelstenen 
GDS Keramiek B.V. 
Motorenweg 31 
2623 CR Delft 
 
Gevellateien 
Halfen B.V.  
Oostermaat 3    
7623 CS  Borne 
 
Houten binnen- en buitenkozijnen en deuren 
Timmerfabriek Ebbers b.v. 
Kampstraat 11 
7075 AA Etten 
 
Binnendeurkozijnen en binnendeuren 
Verdouw 
Middelblok 166 
2831 BR   Gouda 
 
Hang- en Sluitwerk 
Mastermate Technische Groothandel 
Importweg 3 
2600 AJ Delft 
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Beglazing  
Karko Glashandel B.V. 
Hastelweg 139A 
5652 CJ Eindhoven 
 
Frans balkon hekwerken 
BLC de Kruijf B.V. 
Delftweg 106-D 
3043 NA Rotterdam 
 
Dakbedekking    
Kleiva 
Nessenweg 15 
2995 DA Heerjansdam 
 
Trappen 
Vios trappen b.v. 
Hoogeind 70 
3465 HD Driebruggen 
 
Binnenwanden 
VMG Gipsbouw Rotterdam b.v. 
Toermijnring 1316 
3316 LC Dordrecht  
 
Natuur- en kunststeen 
Nibo Stone 
Voltastraat 15 
5928 PC Venlo 
 
Sanitair 
Van Munster b.v. 
Fruiteniersstraat 1a 
3334 KA  Zwijndrecht 
 
Tegelwerk 
Tegel Idee B.V. 
Kelvinring 22 
2952 BG Alblasserdam 
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Kleuren- en Materiaalstaat Exterieur 
 

Gevelvlakken 

Onderdeel Materiaal Kleur 
Metselwerk  Handvorm baksteen Safora 
Metselwerk plint Handvorm baksteen Naturel 
Voegwerk gevel Mortel 275 Antracietgrijs 
Lateien Staal RAL 8004 Koperbruin  
Dorpels Prefab beton Naturel  
Prefab beton Prefab beton Naturel  

 
 

Kozijnen en ramen 

Onderdeel Materiaal Kleur 
Entreedeur kozijn Hout RAL 9010 Zuiverwit 
Vaste delen kozijnen Hout RAL 9010 Zuiverwit 
Entree-deur Hout RAL 6005 Mosgroen 
Draaiende delen Hout RAL 7016 Antracietgrijs 
Onderdorpels t.p.v. 
buitendeuren 

Kunststof Antraciet 

 
 

Overige 

Onderdeel Materiaal Kleur 
Frans balkon hekwerk Gemoffeld metaal RAL 7016 Antracietgrijs 
Plint hekwerk Prefab beton Naturel 

 
 

Berging 

Onderdeel Materiaal Kleur 
Deur met glasdeel Hardhout met glas RAL 7016 Antracietgrijs  
Deurkozijnen Hardhout RAL 9010 Zuiverwit 
Gevelbekleding Verduurzaamd vuren rabat naturel 
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Onderhoudsadviezen 
 
Open stootvoegen 
In de gevel zijn op diversen plaatsen open stootvoegen gehouden. 
Deze open voegen bevorderen een noodzakelijke ventilatie in de 
spouw en dienen daarom dan ook altijd open te blijven. 
 
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. 
 
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 het 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 tussen het plafond en de tussenmuren bestaat uit twee 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 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 condens verschijnsel is alleen te voorkomen door de vochtigheid in de woning omlaag te brengen door 
middel van ventileren. 
 
Onderhoud 
De afdichting van elke beglazing, d.m.v. welke kitsoort ook, vraagt onderhoud. De reden is dat deze veroudert 
en krimpt. Hierdoor zou water in de sponning kunnen dringen, waardoor ernstige schade aan zowel kozijn als 
beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dus aanbeveling ook dit belangrijke 
aspect van glas goede aandacht te geven en regelmatig onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld: 
 
a. Bij krimp en uitzakken van de afdichting 
De top van de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en van het glas 
afsteken en verwijderen. Ter plaatse het glas zuiver schoon en vetvrij maken met trichlooretheen (tri). De aldus 
gevormde groef vullen en afwerken met een elastische thiokolkit. Na enkele weken de herstelde afdichting 
behandelen met verf of beits. 
 
b. Het vrijstaan van de sponning in het glas 
De glaslatten uitnemen en ter plaatse de bestaande afdichting verwijderen. Het glas, de sponningkanten en de 
glaslatten goed schoonmaken en ontvetten. De glaslatten herplaatsen, zodanig dat deze 3 mm. vrij van de 
beplating komen en blijven, door het aanbrengen van neopreen afstandblokjes. Aan de andere zijde van het 
glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en verder behandelen als 
onder a. vermeld. 
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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. 
 
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 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 de gordijnen niet 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. 
       
      Probeer een graad lager te stoken. 
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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 kamer wilt luchten, heeft het bij vloerverwarming geen zin om de groepen tijdelijk dicht te 
zetten. 
 

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

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

• Laat bij afwezigheid gedurende een vorstperiode uw installatie regelmatig controleren. Zet alle 
vertrekdeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 
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Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking 
 
Vloerbedekking 
De werking van het vloerverwarmingssysteem 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 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 
Vloerverwarmingssysteem in combinatie met plavuizen, tegels en natuursteen gaan uitstekend samen. 
Ze kunnen in principe direct in de mortellaag gelegd worden. Wilt u de tegels of plavuizen verlijmen? 
Gebruik dan wel een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij 
verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaats vindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 
opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 
vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 
 
Parketvloeren 
Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of merbau 
zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast kunnen worden. 
Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken,  
dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. 
Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc-waarde) 0,10 m²K/W bij de berekening van de 
capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur van het verwarmingswater 
ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de warmteafgifte van de vloerverwarming hoger. 
Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 
scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. Parket mag nooit gespijkerd worden 
op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen de voorschriften van de parketleverancier 
strikt aangehouden te worden. 
 
Langzaam opstoken van de vloer 
In verband met de werking van de constructievloer na oplevering van uw woning, adviseren wij u om 
een wachttijd van 5 weken aan te houden alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Ook 
adviseren wij u om de vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijft te hebben, voor de droging van 
de afwerkvloer, alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Indien de vloerafwerking gevoelig is 
voor vocht (zoals bij houten / parket vloeren) dient door de leverancier eerst het vochtgehalte 
gemeten te worden. Meestal moet de vloerverwarming tenminste 24 uur uit zijn alvorens de 
vloerafwerking wordt aangebracht. In combinatie met lijmlagen dient er veelal 5 tot 8 dagen gewacht 
te worden, alvorens er langzaam opgestookt kan worden (dit in verband met het uitdrogen van de 
lijmlaag). Breng afdoende dilatatievoegen aan, conform het advies van de leverancier, om zettingen 
en scheurvorming op te vangen. Het toepassen van een krimpnet (thermisch verzinkt) of vezels in de 
afwerkvloer beperken de scheurvorming (maar sluiten dit niet geheel uit). Vooral bij het toepassen van 
een gietvloer of PVC-vloer dient u een goed advies bij uw leverancier in 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 
 

- Atag   Gebruikershandleiding CV Ketel  
- Kruit   Bedieningsvoorschrift Centrale verwarming 
- Kruit   Gebruikershandleiding & onderhoudsinstructies Sanitaire Installaties 
- Winspriration  Bewonersinstructie elektrische installatie 
- Winspiration  Gebruikshandleiding rookmelders  
- Strack Vloeren  Opstartprotocol vloerverwarming  
- Kleiva   Onderhoudsvoorschrift bitumen dakbedekking 
- Mastermate  Onderhoudsinstructie Hang- en Sluitwerk  

 
 

In de woning aanwezig: 
- Handleiding cv-ketel 
- Handleiding rookmelders 
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Verklaring van symbolen en tekens van het beeldscherm en toetsen

%
bar
°C

( OK )

( ESC)

+

- -

i

R

+

  Vlam Ketel in bedrijf
  Bel  Error indicatie
   Sleutel Service-mode of blokkering
    Kraan         Functie warmwater (warmtevraag)
     Radiator Functie centrale verwarming (warmtevraag)

Indicator voor:
Programma cv
Programma ww
Pompprogramma

Scroll-en +/-functie (nevenfunctie)         OK en Escape (nevenfunctie)
     Instelling warmwatertemperatuur             Instelling keteltemperatuur  (max. aanvoertemperatuur)
         Informatietoets        Reset-toets

      LCD beeldscherm met backlight

        Direct bedienbare Soft cushion toetsen

Informatie over de waterdruk:
De standaard weergave van het display toont de waterdruk (bar) in de cv-installatie.

Indien de waterdruk (te) laag wordt, dan kan dit als volgt worden weergegeven:

    Druk op de i-toets tot A6.  
of    Dit geeft de actuele waterdruk weer.

Nadat de installatie is bijgevuld en de druk onder de 0,7 bar is geweest zal het 
ontluchtingsprogramma starten (ca. 7 min.)

Indien de waterdruk te hoog is, dan wordt dit als volgt weergegeven:

Waterdruk is te laag; <1,0 bar.
Sleutel-symbool zichtbaar en c1 18. 
Vermogen wordt met 20% gereduceerd. 
De installatie moet bijgevuld worden.

Waterdruk is te hoog; > 3,0 bar. 
Sleutel-symbool zichtbaar en c1 17. 
De ketel wordt uit bedrijf genomen. 
De installatiedruk moet verlaagd worden 
door water af te tappen.

Waterdruk is te laag; < 0,7 bar. 
Sleutel-symbool zichtbaar en c1 18.
De ketel wordt uit bedrijf genomen. 
De installatie moet bijgevuld worden.

bar
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Inhoud Gebruikshandleiding
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 4.2 Instellen van de warmwatertemperatuur .......................................................................7
 4.3 Instellen van de CV-watertemperatuur ..........................................................................7
 4.4 Opvragen van actuele gegevens ...................................................................................7
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6 Het buiten bedrijf stellen van de ketel ..........................................................................................8
7 Comfort-/Eco-instelling warmwater ..............................................................................................9
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Werkzaamheden aan het toestel mogen alleen door gekwalifi ceerd personeel met 
gekalibreerde apparatuur plaatsvinden.

Let op!
Het is in uw belang dat wij weten dat u een ATAG product heeft. 
Stuur daarom de Garantiekaart volledig ingevuld aan ons retour. 
Alleen zo kunnen wij u volledig van dienst zijn.
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1 Inleiding

Deze gebruikshandleiding beschrijft de werking en de bediening 
van de ATAG A cv-ketel. Deze handleiding is bedoeld voor de 
gebruiker. Voor installatie en in bedrijf stellen is er een installatie- 
en servicemanual voor de installateur. 

Lees  deze gebruikshandleiding goed door voordat u enige 
handeling aan het systeem verricht. 

Raadpleeg bij twijfel en storingen altijd uw installateur.

ATAG Verwarming behoudt zich het recht voor om haar producten 
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

2 Veiligheid

Werkzaamheden aan de ketel mogen alleen door gekwalifi ceerd personeel met gekalibreerde 
apparatuur plaatsvinden. Bij vervanging van onderdelen mogen uitsluitend ATAG Service-
onderdelen toegepast worden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies over het 
veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende 
risico's begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door 
kinderen zonder toezicht.

Indien u gas ruikt:
- Geen open vuur! Niet roken!
- Geen licht in- of uitschakelen of andere elektrische schakelaars bedienen
- Geen telefoon gebruiken
- Gashoofdkraan sluiten
- Ramen en deuren openen
- Huisbewoners waarschuwen en gebouw verlaten
- Gasleverancier of installateur pas buiten het gebouw bellen

Corrosiebescherming
Gebruik geen sprays, chloor-houdende reiningsmiddelen, oplosmiddelen, verf etc. in de 
omgeving van het toestel of bij de luchttoevoer van het toestel. Deze stoff en hebben een 
ongunstige invloed op het toestel en kunnen tot corrosie leiden met storingen tot gevolg.
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Controle van het cv-water
Controleer regelmatig de waterdruk van de cv-installatie. 
Gebruik bij het vullen altijd drinkwater. 
Het toevoegen van chemische middelen zoals vorst- en corrosiebeschermingsmiddelen 
(inhibitoren) is niet toegestaan. 
Neem bij twijfel contact op met uw installateur.

Legionella
Na langdurige afwezigheid (langer dan 1 week) moet de drinkwaterinstallatie minimaal 5 
minuten met volledig geopende warmwaterkraan in een goed geventileerde ruimte (open 
raam) gespoeld worden voordat er tapwater gebruikt wordt. 
De tapwatertemperatuur mag niet lager ingesteld zijn dan 60°C.

3  Ketelbeschrijving

De ATAG A is een gesloten, condenserend en modulerende cv-ketel al of niet voorzien 
van een geïntegreerde warmwatervoorziening en voldoet aan de Europese norm (CE). 
Een conformiteitsverklaring is op te vragen bij de fabrikant.

Het gebruiksrendement van de ketel is zeer hoog, de stralings-, convectie- en stilstands-
verliezen zijn laag. De uitstoot van schadelijke stoff en ligt ver beneden de hiervoor 
vastgestelde norm, zodat de ketel ruim voldoet aan de Gaskeur-eisen:

Gaskeur HR  (Hoog Rendement)
Gaskeur SV (Schone Verbranding)
Gaskeur CW (Comfortklasse Warmwater)

Toelichting Gaskeur CW
Het CW-label maakt duidelijk in welke warmwaterklasse een ketel valt 
en voor welke toepassing de ketel het meest geschikt is. De tabel geeft 
hierover meer duidelijkheid. Voor meer informatie over Gaskeur: http://
diensten.kiwa.nl/

Vanaf fabriek is de ketel zo ingesteld dat de ketel voldoet aan Gaskeur CW  (m.u.v. propaan).
Alle eventuele wijzigingen doen het Gaskeurlabel teniet.
Indien op de ketel of thermostaat de warmwaterinstelling tov fabrieksinstelling gewijzigd wordt 
kan dit mogelijk de conformiteit met het Gaskeurlabel beinvloeden.

Keuken 
(60°C)

Douche 
(40°C)

Bad 
(40°C)

CW3 Keuken of douche of bad (100 l.)  3,5 10  12
CW4 Keuken of douche of bad (120 l.) 3,5  12,5  11
CW5 Keuken of douche of bad (150 l.)  3,5  12,5  10

Keuken en douche  3,5  12,5
Keuken en bad (150 l.)  3,5 _  10

Bad (200 l.) _ _  10

 = Maximale tijdsduur in minuten

Gaskeur Comfortklasse Warmwater (CW)

Toepassingsklassen

 = Minimale waterhoeveelheid in liter/min.

CW6

Gaskeurlabels A-Serie
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4 Beeldscherm en toetsen

De ketel is aan de voorzijde voorzien van een deurtje. Na het 
openen van het deurtje treft u  een kort overzicht aan met de 
betekenis van de toetsen en symbolen. Deze zijn hierna verder 
beschreven.

4.1 Reset-toets

De reset-toets laat de ketel opnieuw opstarten indien er zich een storing voordoet. 

Bij een eventuele storing wordt het  symbool getoond met een code 
Cx xx. 
In andere gevallen heeft de Reset-toets geen functie en zal ook niet 
reageren bij bediening. Zie 9 voor een kort overzicht met codes.

bar

( OK )

( ESC)

+

- -

i

R

+

Vlam  Ketel in bedrijf
 Bel  Error indicatie
  Sleutel  Blokkering
   Kraan  In bedrijf voor warmwater 
    Radiator  In bedrijf voor cv

Indicator voor 
programma:

CV
WW

Pomp
Informatietoets

Instelling cv-temperatuur
OK en Escape (nevenfunctie)

Reset-toets

Instelling 
WW-temperatuur
Scroll- en +/-functie 

(nevenfunctie)

i+

- -

i

R

+
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4.2 Instellen van de warmwatertemperatuur

Druk op de + of - ; het beeldscherm toont knipperend de ingestelde 
waarde;
Druk op de + of - om de ingestelde waarde te wijzigen. Elke wijziging is 
direct actief.

Warmwaterprogramma UIT: Druk op de - tot de laagste waarde en druk vervolgens nogmaals 
op -. Beeldscherm toont -- en middelste  is uit.
Inschakelen werkt in omgekeerde volgorde.

4.3 Instellen van de cv-watertemperatuur

Druk op de + of - ; het beeldscherm toont knipperend de ingestelde 
waarde;
Druk op de + of - om de ingestelde waarde te wijzigen. Elke wijziging is 
direct actief.

CV-programma UIT: Druk op de - tot de laagste waarde en druk vervolgens nogmaals op -. 
Beeldscherm toont -- enbovenste  is uit.
Inschakelen werkt in omgekeerde volgorde.

4.4 Opvragen van actuele gegevens

Druk kort op de i-toets of Scroll-toets om de volgende waarde te verkrijgen:
A0 = Aanvoerwatertemperatuur
A1 = Retourwatertemperatuur
A2 = Warmwatertemperatuur
A4 = Rookgastemperatuur
 (alleen indien rookgassensor is aangesloten)
A5 = Buitentemperatuur 
 (alleen indien buitenvoeler is aangesloten)
A6 = Waterdruk
A9 = Toerental ventilator

Om terug te keren naar de standaard weergave druk op ESC.

i+

- -

i

R

+

i+

- -

i

R

+

i+

- -

i

R

+
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5 Bijvullen cv - installatie

Indien u zelf de cv-installatie wilt bijvullen gaat u als volgt te werk:
(Neem bij twijfel contact op met uw installateur)
1 Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan;
2 Vul de vulslang geheel met drinkwater;
3 Sluit de gevulde vulslang aan op de vul- en aftapkraan van de cv-installatie;
4 Open de vul- en aftapkraan;
5 Open de koudwaterkraan;
6 Vul langzaam de cv-installatie tot 1,5-1,7 bar:
 Druk op i-toets tot A6 (waterdruk). Waarde op het beeldscherm loopt op;
7 Sluit koudwaterkraan;
8 c1 05 verschijnt  op het beeldscherm op het moment dat de druk boven 
 1,3 bar komt:  ontluchtingsprogramma van ca. 7 min. actief;
9 Ontlucht de gehele cv-installatie: begin op het laagste punt;
10 Controleer waterdruk en vul eventueel bij tot 1,5 tot 1,7 bar;
11 Zorg dat de koudwaterkraan en de vul- en aftapkraan gesloten zijn;
12 Koppel de vulslang los;

Na beëindigen van het ontluchtingsprogramma (c1 05)van ca. 7 minuten zal de ketel weer 
functioneren.

Controleer regelmatig de waterdruk en vul indien nodig bij. De bedrijfsdruk in de installatie 
moet in koude toestand tussen de 1,5 en 1,7 bar zijn.

Het kan enige tijd duren voordat alle lucht uit een pas gevulde installatie is 
verdwenen. Zeker in de eerste week kunnen geluiden hoorbaar zijn die wijzen 
op lucht. De automatische ontluchter in de ketel zal deze lucht laten verdwijnen, 
waardoor de waterdruk gedurende deze periode kan dalen en er water bijgevuld 
moet worden.

6 Het buiten bedrijf stellen van de ketel

In geval van bv. vakantie:
Verwarming en warmwater UIT:
Druk op de - toets van beide toetsen totdat de laagste waarde is 
bereikt. Laat de toets los en druk nogmaals op de - toets. Het display 
toont --.Het programma is daarmee uitgeschakeld. De pijl links is uit.

In geval van werkzaamheden aan de cv-installatie:
Zorg dat er geen warmtevraag is: geen geopende warmwaterkraan en kamerthermostaat 
laag. Trek de stekker uit de wandcontactdoos. Indien de installatie wordt afgetapt, moet u er 
rekening mee houden dat een deel van het verwarmingswater in de ketel achterblijft. Zorg dat 
het resterende cv-water in de ketel bij vorstgevaar niet kan bevriezen.

bar
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7 Comfort-/Eco-instelling warmwater

Af fabriek staat de warmwatervoorziening  ingesteld op Comfort. Dit houdt in dat er direct 
beschikking is over warmwater bij het openen van de warmwaterkraan. Indien gewenst kan 
er gekozen voor een Eco-stand. Dit houdt in dat bij tappen het iets langer duurt voordat er 
warmwater uit de warmwaterkraan komt. Dit is afhankelijk van leidinglengte tussen cv-ketel en 
tappunt en de actuele cv-temperatuur.

Instelling wijzigen:
Druk 3 seconden op de OK-toets. 
 Beeldscherm toont 'P6 (afgewisseld met) 81';

Druk 1x op de Scroll-toets;
 Beeldscherm toont 'P6 (afgewisseld met) 84';

Druk op de OK toets;
 Beeldscherm toont 'b0';

Druk 1x op de Scroll-toets;
 Beeldscherm toont 'b1';
Druk op de OK toets;
 Beeldscherm toont 'on' (=Comfort);
 
Verstel de waarde door middel van de + of de - toets naar 'of' (= Eco);

Druk kort op de OK-toets om de nieuwe instelling te bevestigen. 
 Beeldscherm toont weer de gekozen parameter 

Druk op de ESC-toets totdat de standaard uitlezing weer getoond wordt.

Als gedurende 8 minuten geen enkele toets is gebruikt verschijnt automatisch de standaard 
uitlezing op het beeldscherm.

OK

ESC

sc
ro

ll
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8 Pomp continu

Af fabriek staat de pomp  ingesteld op automatisch. Dit houdt 
in dat de pomp inschakelt op het moment van warmtevraag 
voor cv of warm water. Indien nodig kan de pomp ook continu 
functioneren. Hiervoor moet de volgende handelingen uitgevoerd 
worden:

Druk 3 seconden op de OK-toets. 
 Beeldscherm toont 'P6 (afgewisseld met) 81';

Druk 1x op de Scroll-toets;
 Beeldscherm toont 'P6 (afgewisseld met) 84';

Druk op de OK toets;
 Beeldscherm toont 'b0';

Druk op de OK toets;
 Beeldscherm toont 'of' (= automatisch);
 
Verstel de waarde door middel van de + of de - toets naar 'on' (= continu) ;

Druk kort op de OK-toets om de nieuwe instelling te bevestigen. 
 Beeldscherm toont weer de gekozen parameter 

Druk op de ESC-toets totdat de standaard uitlezing weer getoond wordt.
 
Op het beeldscherm verschijnt rechtsonder een pijltje ter indicatie 
dat de pomp nu continu geschakeld is.

Als gedurende 8 minuten geen enkele toets is gebruikt verschijnt automatisch de standaard 
uitlezing op het beeldscherm.

In geval van vorst is het 
advies de circulatie-
pomp continu te laten 
draaien om de kans op 
bevriezing van leidingen 
te reduceren.

OK

ESC

sc
ro

ll

bar
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9 Storing, onderhoud en garantie

In geval van een storing (dit wordt aangegeven door een c en nummercode op het 
beeldscherm) kunt u proberen de storing op te heff en door op de Reset-toets te drukken. 
Indien de storing zich blijft voordoen, neem dan spoedig contact op met uw installateur en geef 
de nummercode door.

Er zijn ook meldingen met een c en nummercode die geen storingen zijn. Deze meldingen 
heff en zichzelf naar verloop van tijd of na bijvullen (of aftappen) op. Het bedienen van de 
reset-toets heeft dan geen eff ect, bijvoorbeeld:

c1 05 ontluchtingsprogramma actief (ca. 7 min.)
c1 17 waterdruk te hoog
c1 18 waterdruk te laag

Indien er lekkages in het toestel optreden, neem dan contact op met uw installateur.

Sluit met uw installateur een onderhoudsovereenkomst af zodat het toestel periodiek 
gecontroleerd en afgesteld wordt.

De mantel van het toestel bestaat uit kunststof delen, die met een normaal (niet agressief) 
reinigingsmiddel schoon te maken zijn.

Zie voor de garantievoorwaarden de Garantiekaart die bij de ketel is geleverd.

10 Milieu en afvalverwerking

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit 
in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij 
een offi  ciële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) 
en batterijen en accu’s. Door de potentieel gevaarlijke stoff en die gewoonlijk gepaard gaan met 
EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het 
milieu en de menselijke gezondheid.
Uw medewerking bij het op juiste wijze afvoeren van dit product draagt bij tot eff ectief gebruik 
van natuurlijke bronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw ge-
meente, plaatselijke afvaldienst, offi  ciële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats of 
uw leverancier.

Ontluchtingsprogramma actief
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Meer informatie www.sensotec.nl 

 

 

 

 

 

De groen LED dient continu te branden, ten teken dat de netspanning 230V aanwezig is 

De rode LED dient om de minuut op te lichten 

Indicaties van de melder: 

Luid alarm door Rook en vuur Herhaalde serie van 3 beeps elke  ••• ••• ••• ••• 

   4 seconden en knipperende led   

Batterij laag  Enkele beep elke minuut  • • • • 

Test knop vast  Eén beep elke 11 seconds  • • • • 

Storing  Dubbele beep elke minuut  •• •• •• •• 
 

 

Bij oplevering 

Zorg dat de stofkap alle openingen afdekt, 

over het scharnierpunt zit en goed tegen het plafond. 

Laat deze zo goed zitten tot alle werkzaamheden zijn 

gedaan en de woning bewoont wordt 

Bewaar de stofkap om die te kunnen hergebruiken 

wanneer b.v. opnieuw gaat schilderen of andere 

werkzaamheden waarbij mogelijk stof e.d. in de lucht 

komen 

Onderhoud 

Houd uw rookmelder(s) schoon, gedurende de eerste 6 

maanden iedere maand, i.v.m. hoeveelheid stof nog 

aanwezig, daarna ongeveer 4 x per jaar herhalen  

 

Test de rookmelder regelmatig door enkele seconde de 

test-knop in gedrukt te houden 

Luid Alarm 

Indien de rookmelder(s) in Alarm gaan kan u dit 15min 

uitzetten door op de test-knop te drukken van de 

melder die het alarm veroorzaakt, deze herkent u aan 

de snel knipperende rode LED 

Indien er geen rook of vuur aanwezig is reinig de melder 

 

Batterij laag signaal 

De rookmelder zal om de minuut een piep geven 

Maak de melder spanningsloos in de meterkast, de 

groene LED dooft. Druk m.b.v. een schroevendraaier 3 

lipjes naar binnen en klap de melder over het 

scharnierpunt open. 



 



Techniek

BA-richtlijn 2.1

Opstook- en afkoelprotocol voor 
vloerverwarming in calciumsulfaat- 
of cementgebonden dekvloeren

Voor meer informatie:
Bedrijfschap Afbouw
Afdeling Techniek
Secretariaat Veenendaal
Telefoon: 0318 - 505 602
Fax: 0318 - 550 119
E-mail: techniek@bedrijfschapafbouw.nl
Internet: www.bedrijfschapafbouw.nl

PAS OP
Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, 
een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet 
in de gaten gehouden kan worden.
Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 31 °C heeft 
bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet 
direct de afkoelcyclus worden ingezet.

T.2.006.11 - Uitgave februari 2011

Voorbeeld cyclus, uitgaande van 15°C omgevingstemperatuur voor 
inzetten protocol: 

Opstookprotocol
dag 1:  watertemperatuur 20 °C dag 2:  25 °C
dag 3:  30 °C dag 4:  35 °C
dag 5:  40 °C                                             dag 6:  40 °C

Afkoelprotocol
dag 7:   35 °C                                         dag 8:  30 °C
dag 9:  25 °C                                   dag 10:   20 °C
dag 11:  herhalen of beëindigen 

Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten 
en deze meermaals uitvoeren. 

Mocht dit – gezien de beschikbare tijd – niet kunnen, 
dan de installatie in gebruik nemen. 

Dit is een uitgave van het:
Bedrijfschap Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag



Het opstook- en afkoelprotocol:

• Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevings-
 temperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur 
 moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
•  Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, 
 net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 °C 
 is bereikt (zie opmerkingen hiervoor).
• Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel 
 op 40 °C. 
• Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net   
 zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt 
 het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een   
 dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge tem-
 peraturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale
 temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.
• Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan
 meerdere malen. 
• Het is verstandig om dit opstook/afkoelprotocol aan de eind-
 gebruiker/consument te verstrekken ten behoeve van normaal 
 gebruik na de oplevering. Het opstook- en afkoel protocol moet 
 namelijk ook na langdurige stilstand van de vloerverwarming 
 worden gevolgd.

NB 
Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de 
afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de op-
warmfase, dus ook bij het afkoelen moet het juiste tempo worden 
aangehouden. 

Hoeveel eerder is niet goed aan te geven en is geheel afhankelijk van 
de omstandigheden waaronder de vloer is gedroogd. Als vuistregel 
kan worden aangehouden dat de calciumsulfaatvloer niet meer dan
3 gewichtsprocenten vocht mag bevatten. Dit moet met een calcium 
carbid meter worden bepaald.

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvor-
ming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om dat risico 
zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming 
langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raad-
zaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de 
watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een 
eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is 
verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur 
heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet 
warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven 
nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een 
aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het 
niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het 
aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker 
niet hoger dan 55 °C. De schadekans stijgt namelijk enorm! Ook is het 
van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Dit maakt dat 
cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden 
opgewarmd. Voor calciumsulfaatgebonden dekvloeren kan dit desnoods, 
afhankelijk van de mortelkwaliteit, wel iets eerder gebeuren. Calciumsul-
faat heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte. 

Onder vloerverwarming wordt in dit opstook- en afkoelprotocol een 
warmwaterleiding verstaan die in een vloer is opgenomen. De vloer 
moet boven die waterleiding ten minste 25 mm dik zijn. 

Dit opstook- en afkoelprotocol moet bij voorkeur 
meermaals worden uitgevoerd voordat een 
vloerbedekking of –afwerking (kunststofvloer, 
tegels, plavuizen, parket, laminaat, marmoleum 
enz.) wordt aangebracht.
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* Dakisolatie en dakbedekking.      * Reparatie. 

* Renovatie, Nieuwbouw.        * Het vernieuwen van houten dakbeschot.    

* Onderhoud van bitumineuze dakbedekking.    * Dakbestrating.  

* Onderhoud kunststof dakbedekking.     * Voor bedrijf en particulier. 

* Vrijblijvende offerte met een geldigheid van 6 maanden.                                     * 10 jaar schriftelijke garantie.   
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Onderhoudsvoorschrift 
 

• Verwijderen van vreemde voorwerpen (stenen,takken e.d.) die niet op het dak thuishoren. 

• Onderzoek op dichtheid van de bedekking, lossen overlappen onmiddellijk bijwerken. 

 
• Onderzoek van randafwerkingen, expansievoegen, afsluitprofielen, waterdichte aansluitingen HWA’s, 

aansluitingen lichtkoepels- of straten, dakdoorvoeren, schoorstenen. Open delen onmiddellijk herstellen. 

• Reinigen van HWA’s en goten. 

 

• Onderzoek dakoppervlak op mechanische beschadigingen, scheuren, vervormingen, verzakkingen. 

• Organische- of andere vervuiling verwijderen. 
 

• Bij eventuele beschadigingen, plooi en of blaasvorming  KleiVa bellen om een reparatie uit te voeren en  

de garantie instant te houden 
 

 
 

 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
  

J.A.Vat 
 

Kleiva dakbedekkingsbedrijf B.V. 
  

 
 

  



 



 

 


