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   Aan de eigenaren van de  
Vrijstaande villa Vroondaal te  
Den Haag  

 
 
 
      Bergschenhoek, juli 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.  
 
 
  

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 

 



4 
 



5 
 

Inhoud 
 

Herstelwerkzaamheden en/of klachten 7 
 
Algemene projectgegevens villa Vroondaal 9 
 
Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 11 
 
Kleuren- en Materiaalstaat Exterieur 13 
 
Onderhoudsadviezen 15 
 
Wat U moet weten over isolerend dubbel glas 16 
 
Tips voor verstandig verwarmen 18 
 
Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking 19 
 
Bijlagen 21 

 
 

 

 

 

  



6 
 

  



7 
 

 
 
 
 
 
 

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 villa Vroondaal  
 
 
Architect      M3 Architecten  
     Generaal Berenschotlaan 
     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 
     
 
Constructeur    Constructieadviesbureau S3 
     Goudstraat 99a  
     Postbus 888      
     2718 RD Zoetermeer  
     079 – 820 03 00 
  
 
Loodgieterswerk, verwarming en  Installatiebedrijf P. van der Niet Katwijk B.V. 
mechanische ventilatie   Scheepmakerstraat 18 
     Postbus 3045 
     2220 AC Katwijk 
     071 - 402 43 01 
 
 
Elektrische installatie   Installatiebedrijf P. van der Niet Katwijk B.V. 
     Scheepmakerstraat 18 
     Postbus 3045 
     2220 AC Katwijk 
     071 - 402 43 01 
 
 
Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 
     Schuttevaerweg 43 
     3004 BA  Rotterdam 
     010 – 262 07 44 
 
 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
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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      
     2719 EG Zoetermeer     
     088 – 347 500 00 (klantenservice) 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
M.C. van der Spek 
Herenweg 56 
2751 DB Moerkapelle  
 
Begane grondvloer   Kanaalplaatvloer 
De Ruwbouwgroep Groep 
Ambachtsweg 16 
4906 CH Oosterhout 
 
Verdiepingsvloer   Breedplaatvloer 
De Ruwbouwgroep Groep 
Ambachtsweg 16 
4906 CH Oosterhout 
 
Prefab betonproducten 
Hercules Beton B.V. 
Nehobolaan 10 
5865 AS Tienray 
 
Gevelstenen en dakpannen 
GDS Keramiek B.V. 
Motorenweg 31 
2623 CR Delft 
 
Gevellateien 
van Kooten Handel 
Grotenoord 47 
Postbus 196 
3341 LT Hendrik Ido Ambacht 
 
Buiten kozijnen, ramen, deuren en beglazing 
ALHRA kozijnen 
Thurledeweg 121 
3044 ER Rotterdam 
 
Dakbedekking    
KleiVa dakbedekkingsbedrijf B.V.  
Nessenweg 15 
2995 DA Heerjansdam 
 
Trappen 
Vios trappen b.v. 
Hoogeind 70 
3465 HD Driebruggen 
 
Binnenwanden 
De Bruyn Intergips B.V. 
Laan van Londen 200 
Postbus 130 
3300 AC Dordrecht  
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Binnendeurkozijnen en binnendeuren 
Verdouw 
Middelblok 166 
2831 BR   Gouda 
 
Garagedeuren 
AB Techniek Garagedeuren 
Heliumstraat 280 
3718 RS Zoetermeer 
 
Hang- en Sluitwerk 
Mastermate Technische Groothandel 
Importweg 3 
2645 EC Delfgauw 
 
Natuur- en kunststeen 
Nibostone 
Voltastraat 15 
Postbus 3110 
5902 RC Venlo 
 
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 Donkerrood 
Metselwerk plint Handvorm Baksteen Blackstone  
Voegwerk gevel Zandcement Donkergrijs verdiept 
Lateien Staal RAL 7016 Antraciet 

 
 

Daken 

Onderdeel Materiaal Kleur 
Dakpannen Keramisch Zwart 
Goten en dakrand Watervast multiplex RAL 7016 Antraciet 
Onderkant dak aftimmering Watervast multiplex RAL 9010 Zuiverwit 
Spekbanden schoorsteen Prefab Beton RAL 7016 Antraciet 
Luifel voorzijde Watervast multiplex RAL 7016 Antraciet 
Onderkant luifel aftimmering Watervast multiplex RAL 9010 Zuiverwit 
Hemelwaterafvoeren  PVC Naturel 

 
 

Kozijnen, ramen en deuren 

Onderdeel Materiaal Kleur 
Entreedeur Kozijn Kunststof met nerfstructuur RAL 9010 Zuiverwit  

Entreedeur  Kunststof met nerfstructuur RAL 7016 Antraciet 
Vaste delen kozijnen buiten Kunststof met nerfstructuur RAL 9010 Zuiverwit 
Vaste delen kozijnen binnen Kunststof glad profiel RAL 9016 Verkeerswit 
Draaiende delen buiten Kunststof met nerfstructuur RAL 7016 Antraciet 
Draaiende delen binnen Kunststof glad profiel  RAL 9016 Verkeerswit 
Raamdorpels Geglazuurde 

Raamdorpelstenen 
Zwart 

Beglazing Glas Blank 
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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. 
 
 



16 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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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 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 
Een 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 plaatsvindt. 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 
lijm laag). 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 
 

• Itho Daalderop Gebruikershandleiding Itho-Daalderop HP Cube + Base Cube  

• P. van der Niet Gebruikershandleiding Centrale Verwarming installatie  

• P. van der Niet Gebruikershandleiding Ventilatie installatie  

• P. van der Niet Gebruikershandleiding Loodgieter installatie  

• Honeywell  T87G Round ON/OFF 

• Verdouw  Onderhoudsvoorschriften houten kozijnen 

• Mastermate  Onderhoudsinstructie Hang- en sluitwerk  

• Beglazing  Wat u moet weten over isolorend dubbelglas 

• Groenenboom Periodieke reiniging voor het behoud verfsystemen 

• Kleiva   Onderhoudsvoorschrift bitumen dakbedekking 
 
In de woning aanwezig: 

• Handleiding cv-ketel 

• Handleiding rookmelders 
 



 



Itho Daalderop
HP Cube + Base Cube

niesha
Tekstvak
Downloadlink naar gebruikershandleiding: http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/07.98.92.106.1_id_2014-01-20-...pdf 
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                                         Installatie gebruikershandleiding P. van der Niet BV 
 

     

       

 

Gebruikershandleiding Centrale verwarming installatie 
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                                         Installatie gebruikershandleiding P. van der Niet BV 

Mogen wij ons aan u voorstellen:  

Technisch advies- en installatiebedrijf P. van der Niet BV is een bedrijf met een personeels-       

bestand met circa 80 gemotiveerde werknemers.  

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen en installeren van Centrale Verwarming 

installaties, Elektrotechnische installaties, Sanitaire installaties en Ventilatie installaties.  

Naast de omschreven hoofd disciplines kunt u bij ons ook terecht voor Dakbedekking, Lood- en 

zinkwerk, Beveiliging, Telecommunicatie en Airco installaties.  

Kortom, een technisch advies- en installatiebedrijf met alle kennis en kunde onder één dak.  

Naast het aanbrengen van installaties in de woningbouw zijn wij ook in het bezit van een eigen 

webshop, hier kunt u als particulier eenvoudig en zeer voordelig installatie materialen aanschaffen.    

Heeft u interesse? Klik dan op onderstaande link voor toegang tot onze webshop:  

                      www.installatietopper.nl   
 

Naast onze webshop kunt u ons bedrijf uiteraard ook volgen op onze website, klik op onderstaande  

link voor toegang tot onze website:   

                            www.pvdniet.nl   
 

Waarom wij een gebruikershandleiding maken:  

Als techneuten begrijpen wij dat niet iedereen technisch onderlegt is. De één is handig, terwijl           

de ander spreekt over het hebben van 2 linkerhanden. Toch geloven wij dat iedereen met de         

juiste ondersteuning veel kan leren en in staat is om kleine tekortkomingen op te lossen.   

Door middel van deze gebruikershandleiding willen wij u juist die basis ondersteuning aanbieden.   

Per onderdeel wordt een kleine omschrijving van het product behandeld en worden u tips en tricks 

aangeboden om de installatie geheel aan uw specifieke wensen te laten voldoen.  

Deze gebruikershandleiding wordt door de bouwkundige aannemer als PDF bestand aan u    

beschikbaar gesteld. Een copy kunt u indien u dit wenst als hardcopy ontvangen, echter               

zullen de links dan niet meer werkzaam zijn waardoor het document zijn kracht verliest. 

 

Inhoudsopgave:      

Pagina 3   Heeft u recht op subsidie?  

Pagina 3   Waar voldoet uw installatie aan?  

Pagina 3 en 4   Heeft u een storing?   

Pagina 4   Uw verwarmingstoestel  

Pagina 4   Vloerverwarming 

Pagina 5 en 6   Uw verwarmingslichamen 

Pagina 6   Uw ruimte thermostaat  

Pagina 6   Waar u op moet letten  

http://www.installatietopper.nl/
http://www.pvdniet.nl/
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Heeft u recht op subsidie?  

Met de nieuwe Europese richtlijnen gericht op het verduurzamen van woningen, het gebruik             

van duurzame componenten of het aanschaffen van zonnepanelen kan het voorkomen dat u          

recht heeft op subsidie. Door het gebruik van onderstaande link is het mogelijk uw gegevens             

in te voeren en te zien of ook u recht heeft op een ondersteuning vanuit de regering.  

                  www.energiesubsidiewijzer.nl 

 

Waar voldoet uw installatie aan:  

Als technisch installateur zijn wij verantwoordelijk voor het aanbrengen van installaties die aan       

vele eisen en richtlijnen voldoen. Deze eisen en richtlijnen zijn veelal gericht op het praktisch 

ontwerpen en aanbrengen van de installatie. Denkt u hier bijvoorbeeld aan een installatie die     

helemaal legionella veilig is, of een correcte CV ketel opstelling waarbij mogelijkheden tot         

gevaren   zijn beperkt tot het minimum, allerlei eisen en richtlijnen waardoor u een installatie   

ontvangt die in allerlei opzichten veilig is voor gebruik.  

Naast de richtlijnen voor ons als installateur zijn er ook richtlijnen die gericht zijn op het gebruik    

door u als eindgebruiker. Deze richtlijnen of ook wel garantie voorwaarden zijn vernoemd in de 

technische bladen van Woningborg of het SWK. Deze technische bladen zijn aanvullend op de     

diverse regelgevingen voor ons als installateur. Uw woning wordt veelal aangeboden met een   

garantie-waarborg regeling van Woningborg of het SWK.  

U kunt zelf de technische inhoud inzien door het gebruik van onderstaande links:  

                     www.swk.nl/?page_id=628 

                              Of:  

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

 

Heeft u een storing?  

Het kan voorkomen dat na de oplevering van de installatie een storing ontstaat. Een storing in         

het toestel kan diverse oorzaken hebben die u zelf niet kunt oplossen, echter zijn kleine storingen 

eenvoudig te verhelpen.   

10 tips om een storing eenvoudig te verhelpen 

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

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

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

2. de zekeringen in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de 'UIT' stand is gesprongen; 

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

installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Gebruik hiervoor deze link instructiefilmpje;  

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

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.swk.nl/?page_id=628
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Hf0Vl6E
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5. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten,                                            

zo nodig bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtinstructie link.  

6. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld; 

7. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen); 

8. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom; 

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

Storingen die u niet met behulp van deze tips kunt oplossen, kunt u melden via ons storingsnummer:  

          Tussen kantoor uren 7:30 en 16:30       T 071-4024301 

                             Na 16:30 of in het weekend                 T 0800-0388                                

 

Uw verwarmingstoestel:  

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

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

of laagtemperatuur systeem zijn, of zelfs een combinatie tussen beide systemen.    

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

P. van der Niet BV verwerkt in de fabrieksinstellingen van het verwarmingstoestel.  

Wij raden u aan nooit deze instellingen te wijzigen aangezien dit kan resulteren in een                 

hoger energie verbruik of een probleem met de installatie.  

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

zorgt voor de aanmaak van warmtapwater.  

Het fabricaat van uw  verwarmingstoestel is Itho-Daalderop, informatie is te vinden op:  

               http://www.ithodaalderop.nl/brochures/7/all  

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

heeft. Met deze informatie kunt u vervolgens via bovenstaande link voldoende informatie vinden. 

   

Vloerverwarming 

De begane grond van uw woning is voorzien van vloerverwarming. De leidingen van de 

vloerverwarming zijn in de vloer verdeelt in een aantal groepen welke veelal corresponderen    

met de verschillende ruimten zoals woonkamer en keuken.  

Deze zogenoemde groepen zijn aangesloten op de vloerverwarmingsverdeler.  

Boven de vloerverwarmingsverdeler zijn een aantal componenten zichtbaar die door de monteur 

van P. van der Niet Katwijk bv zijn ingesteld op een bepaalde waarde. Het is dus raadzaam dat u 

zelf geen wijzigingen toepast aangezien dit een negatief resultaat kan bewerkstelligen.  

 

http://www.ithodaalderop.nl/brochures/7/all
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Vloerafwerking:  

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

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

voorzien van vloerverwarming. Alleen op die manier kan uw vloerleverancier hier rekening mee 

houden en u een afwerkvloer aanbieden welke geschikt is voor vloerverwarming.  

 

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

 

Problemen vloerverwarming 

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

 

Uw verwarmingslichamen:  

Het verwarmde water in de verwarmingsinstallatie wordt door een pomp in het verwarmings-      

toestel getransporteerd naar de radiatoren. Doordat het verwarmde water door de radiatoren     

stroomt ontstaat er een opwarming van de radiator waarna gelang van tijd warmte wordt      

afgegeven aan de ruimte en de ruimte opwarmt.                       

                       De door ons toegepaste radiator fabricaten zijn:  

                     http://www.brugman.eu/nl  

                       http://www.quinn-radiators.com/nl/

 

 

 

 

 

 

 

Fabricaat Quinn                                                Fabricaat Brugman 

Afgeronde bovenzijde                                          Scherpe bovenzijde                        

 

Naar gelang de afwerking van de radiator is de afgeronde zijde van Quinn aan de boven- of   

onderzijde van de radiator aanwezig. Dit geldt ook voor de radiatoren van Brugman waarbij de   

scherpe randen aan de boven- of onderzijde te vinden zijn.    

Werkt de radiator niet optimaal? Hier vindt u een aantal handige tips om zelf toe te passen:  

- Radiator maakt een tikkend of borrelend geluid, dit wijst op luchtbellen in de radiator. De 

radiator moet in dit geval ontlucht worden. (Vul- en ontluchtinstructie) 

- Radiator wordt niet volledig warm, dit duidt op lucht in het systeem. De radiator moet                

ontlucht worden. Bekijk bovenstaande link met uitleg hoe u dit probleem kan verhelpen. 

 

http://www.brugman.eu/nl
http://www.quinn-radiators.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Hf0Vl6E
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- Radiator boven in huis koud. Dit duidt op te weinig water in de installatie of een lekkage in de 

installatie. U dient de installatie bij te vullen of het lek te repareren.  

- Sommige kamers zijn warm terwijl andere koud blijven. Dit duidt op een slecht ingeregelde 

installatie, de installatie moet opnieuw worden ingeregeld. 

 

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

storingsnummer welke op pagina 4 is omschreven. 

 

Uw ruimte thermostaat: 
De Honeywell Round Modulation T87M2018 is een digitale kamerthermostaat welke voortdurend de 

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

nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur mogelijk 

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

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

Via deze link wordt in een video weergeven hoe de Honeywell thermostaat ingesteld kan worden. 

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

 

 

Waar u op moet letten: 
De centrale verwarmingsinstallatie is uitgevoerd met kunststof leidingen welke zijn weggewerkt 

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

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wist u dat…… 

- Als u andere bedrijven /personen dan van P. van der Niet BV aanpassingen aan uw 

installatie laat uitvoeren de garanties vanuit P. van der Niet BV vervallen?  

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

van P. van der Niet bv? Denkt u bijvoorbeeld aan onze webshop,  

                       www.installatietopper.nl 

           of onze burgerwerk afdeling die zich richt op werkzaamheden voor u als particulier.  

         www.pvdniet.nl

https://www.gebruikershandleiding.com/Honeywell/handleiding-4-6416.html
https://www.youtube.com/watch?v=WDoMaqmrT4&list=PL5kdEiDstdHthoi0kgyINJKApTf_oxzxz&index=3
http://www.installatietopper.nl/
http://www.pvdniet.nl/
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          Gebruikershandleiding Ventilatie installatie 
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Mogen wij ons aan u voorstellen:  

Technisch advies- en installatiebedrijf P. van der Niet BV is een bedrijf met een personeels-       

bestand met circa 80 gemotiveerde werknemers.  

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen en installeren van Centrale Verwarming 

installaties, Elektrotechnische installaties, Sanitaire installaties en Ventilatie installaties.  

Naast de omschreven hoofd disciplines kunt u bij ons ook terecht voor Dakbedekking, Lood- en 

zinkwerk, Beveiliging, Telecommunicatie en Airco installaties.  

Kortom, een technisch advies- en installatiebedrijf met alle kennis en kunde onder één dak.  

Naast het aanbrengen van installaties in de woningbouw zijn wij ook in het bezit van een eigen 

webshop, hier kunt u als particulier eenvoudig en zeer voordelig installatie materialen 

aanschaffen.    

Heeft u interesse? Klik dan op onderstaande link voor toegang tot onze webshop:  

                      www.installatietopper.nl   
 

Naast onze webshop kunt u ons bedrijf uiteraard ook volgen op onze website, klik op 

onderstaande  link voor toegang tot onze website:   

                            www.pvdniet.nl   
 

Waarom wij een gebruikershandleiding maken:  

Als techneuten begrijpen wij dat niet iedereen technisch onderlegt is. De één is handig, terwijl           

de ander spreekt over het hebben van 2 linkerhanden. Toch geloven wij dat iedereen met de         

juiste ondersteuning veel kan leren en in staat is om kleine tekortkomingen op te lossen.   

Door middel van deze gebruikershandleiding willen wij u juist die basis ondersteuning 

aanbieden.   

Per onderdeel wordt een kleine omschrijving van het product behandeld en worden u tips en 

tricks aangeboden om de installatie geheel aan uw specifieke wensen te laten voldoen.  

Deze gebruikershandleiding wordt door de bouwkundige aannemer als PDF bestand aan u    

beschikbaar gesteld. Een copy kunt u indien u dit wenst als hardcopy ontvangen, echter               

zullen de links dan niet meer werkzaam zijn waardoor het document zijn kracht verliest. 

  

Inhoudsopgave:      

Pagina 3   Heeft u recht op subsidie?  

Pagina 3   Waar voldoet uw installatie aan?  

Pagina 3 en 4   Heeft u een storing?   

Pagina 4   Mechanische ventilatie  

Pagina 4   Duco Co2 systeem  

 

http://www.installatietopper.nl/
http://www.pvdniet.nl/
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Heeft u recht op subsidie?  

Met de nieuwe Europese richtlijnen gericht op het verduurzamen van woningen, het gebruik             

van duurzame componenten of het aanschaffen van zonnepanelen kan het voorkomen dat u          

recht heeft op subsidie. Door het gebruik van onderstaande link is het mogelijk uw gegevens             

in te voeren en te zien of ook u recht heeft op een ondersteuning vanuit de regering.  

                  www.energiesubsidiewijzer.nl 

 

 

Waar voldoet uw installatie aan:  

Als technisch installateur zijn wij verantwoordelijk voor het aanbrengen van installaties die aan       

vele eisen en richtlijnen voldoen. Deze eisen en richtlijnen zijn veelal gericht op het praktisch 

ontwerpen en aanbrengen van de installatie. Denkt u hier bijvoorbeeld aan een installatie die     

helemaal legionella veilig is, of een correcte CV ketel opstelling waarbij mogelijkheden tot         

gevaren   zijn beperkt tot het minimum, allerlei eisen en richtlijnen waardoor u een installatie   

ontvangt die in allerlei opzichten veilig is voor gebruik.  

Naast de richtlijnen voor ons als installateur zijn er ook richtlijnen die gericht zijn op het 

gebruik    door u als eindgebruiker. Deze richtlijnen of ook wel garantie voorwaarden zijn 

vernoemd in de technische bladen van Woningborg of het SWK. Deze technische bladen zijn 

aanvullend op de     diverse regelgevingen voor ons als installateur. Uw woning wordt veelal 

aangeboden met een   garantie-waarborg regeling van Woningborg of het SWK.  

U kunt zelf de technische inhoud inzien door het gebruik van onderstaande links:  

                     www.swk.nl/?page_id=628 

                              Of:  

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

 

 

Heeft u een storing?  

Storingen kunt u melden via ons storingsnummer:  

          Tussen kantoor uren 7:30 en 16:30       T 071-4024301 

 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.swk.nl/?page_id=628
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
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Mechanische ventilatie 
Ventilatie zorgt ervoor dat de lucht in huis voortdurend ververst wordt. Het 

ventilatiesysteem zuigt voortdurend lucht uit de woning weg. Schone lucht komt binnen 

via de ventilatieroosters in de kozijnen, en eventuele door  open (klep)ramen.  

Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. Dat kan prima met mechanische 

ventilatie, maar goed gebruik en onderhoud is noodzakelijk. 

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

 

 

 

Duco systeem 

In uw woning is gekozen voor een Duco systeem ten behoeve 

van de mechanische ventilatie. Het Duco CO2 System 

combineert natuurlijke luchttoevoer met mechanische 

luchtafvoer. De luchtverversing in de woning wordt 

gerealiseerd op basis van CO2-meting in de woonkamer en 

aanvullend indien dit in de EPC is omschreven in de 

verschillende slaapkamers.  

Meer informatie over het systeem is beschikbaar op de 

website:     

http://www.duco.eu/duco-co2-system 

 

In onderstaande video is de werking van het Duco systeem 

goed weergegeven. 

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

 

 

Bedieningsschakelaar 

Is uw bediening uitgevallen of werkt deze niet meer? Klik dan voor informatie over de 

bedieningsschakelaar op onderstaande link. 

                     bedieningsschakelaar/nl 

Mocht het niet lukken de storing zelfstandig op te lossen kunt u met ons contact 

opnemen. Onze contactgegevens staan op pagina 3 omschreven.   

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/ventileren/
http://www.duco.eu/nl-nl-producten/nl-nl-ventilatiesystemen/duco-co2-system
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CS4aVz_-3Wc
http://www.duco.eu/nl-nl-producten/nl-nl-ventilatiesystemen/nl-nl-sturingscomponenten/nl-nl-bedieningsschakelaar/nl-nl-bedieningmetgentegreerdeco2sensor


 

       

 

         Gebruikershandleiding Loodgieter installatie 
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Mogen wij ons aan u voorstellen:  

Technisch advies- en installatiebedrijf P. van der Niet BV is een bedrijf met een personeels-       

bestand met circa 80 gemotiveerde werknemers.  

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen en installeren van Centrale Verwarming 

installaties, Elektrotechnische installaties, Sanitaire installaties en Ventilatie installaties.  

Naast de omschreven hoofd disciplines kunt u bij ons ook terecht voor Dakbedekking, Lood- en 

zinkwerk, Beveiliging, Telecommunicatie en Airco installaties.  

Kortom, een technisch advies- en installatiebedrijf met alle kennis en kunde onder één dak.  

Naast het aanbrengen van installaties in de woningbouw zijn wij ook in het bezit van een eigen 

webshop, hier kunt u als particulier eenvoudig en zeer voordelig installatie materialen aanschaffen.    

Heeft u interesse? Klik dan op onderstaande link voor toegang tot onze webshop:  

                      www.installatietopper.nl   
 

Naast onze webshop kunt u ons bedrijf uiteraard ook volgen op onze website, klik op onderstaande  

link voor toegang tot onze website:   

                            www.pvdniet.nl   
 

Waarom wij een gebruikershandleiding maken:  

Als techneuten begrijpen wij dat niet iedereen technisch onderlegt is. De één is handig, terwijl           

de ander spreekt over het hebben van 2 linkerhanden. Toch geloven wij dat iedereen met de         

juiste ondersteuning veel kan leren en in staat is om kleine tekortkomingen op te lossen.   

Door middel van deze gebruikershandleiding willen wij u juist die basis ondersteuning aanbieden.   

Per onderdeel wordt een kleine omschrijving van het product behandeld en worden u tips en tricks 

aangeboden om de installatie geheel aan uw specifieke wensen te laten voldoen.  

Deze gebruikershandleiding wordt door de bouwkundige aannemer als PDF bestand aan u    

beschikbaar gesteld. Een copy kunt u indien u dit wenst als hardcopy ontvangen, echter               

zullen de links dan niet meer werkzaam zijn waardoor het document zijn kracht verliest. 

  

Inhoudsopgave:      

Pagina 3   Heeft u recht op subsidie?  

Pagina 3   Waar voldoet uw installatie aan?  

Pagina 3 en 4   Heeft u lekkage of technisch probleem?   

Pagina 4 en 5   Sanitaire installatie  

Pagina 5   Waar u op moet letten  

 

http://www.installatietopper.nl/
http://www.pvdniet.nl/
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Heeft u recht op subsidie?  

Met de nieuwe Europese richtlijnen gericht op het verduurzamen van woningen, het gebruik             

van duurzame componenten of het aanschaffen van zonnepanelen kan het voorkomen dat u          

recht heeft op subsidie. Door het gebruik van onderstaande link is het mogelijk uw gegevens             

in te voeren en te zien of ook u recht heeft op een ondersteuning vanuit de regering.  

                  www.energiesubsidiewijzer.nl 

 

Waar voldoet uw installatie aan:  

Als technisch installateur zijn wij verantwoordelijk voor het aanbrengen van installaties die aan       

vele eisen en richtlijnen voldoen. Deze eisen en richtlijnen zijn veelal gericht op het praktisch 

ontwerpen en aanbrengen van de installatie. Denkt u hier bijvoorbeeld aan een installatie die     

helemaal legionella veilig is, of een correcte CV ketel opstelling waarbij mogelijkheden tot         

gevaren   zijn beperkt tot het minimum, allerlei eisen en richtlijnen waardoor u een installatie   

ontvangt die in allerlei opzichten veilig is voor gebruik.  

Naast de richtlijnen voor ons als installateur zijn er ook richtlijnen die gericht zijn op het gebruik    

door u als eindgebruiker. Deze richtlijnen of ook wel garantie voorwaarden zijn vernoemd in de 

technische bladen van Woningborg of het SWK. Deze technische bladen zijn aanvullend op de     

diverse regelgevingen voor ons als installateur. Uw woning wordt veelal aangeboden met een   

garantie-waarborg regeling van Woningborg of het SWK.  

U kunt zelf de technische inhoud inzien door het gebruik van onderstaande links:  

                     www.swk.nl/?page_id=628 

                              Of:  

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

 

Heeft u een lekkage of technisch probleem?  

Het kan voorkomen dat na de oplevering van de installatie een lekkage of technisch probleem  

ontstaat. Conform de garantiefondsregeling heeft u recht op garantie, de periode staat omschreven  

hierboven omschreven onderdeel.  

Mocht u een lekkage of technisch probleem hebben kunt u ons natuurlijk bereiken op:   

    Tijdens kantoor uren tussen 7:30 en 16:30       T 071-4024301 

Let op! Het is belangrijk te weten dat wanneer andere bedrijven, of personen, dan P. van der Niet BV 

werkzaamheden heeft laten uitvoeren aan de installaties de garantie vanuit ons vervalt. Het kan dan ook 

voorkomen dat u van ons bezoek een factuur ontvangt. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft u uiteraard        

recht op de garantie periode.  

 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.swk.nl/?page_id=628
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
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Sanitaire installatie 
 

Veilig drinkwater 

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

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

 

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

bacterie houdt zich op in ons drinkwater en warmtapwater en door middel van gunstige          

temperaturen kan de bacterie zich uitbreiden tot ongezonde hoeveelheden.  

 

De besmetting wordt opgelopen door het inademen van verneveld water.   

 

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

opgesteld waarbij de nadruk ligt op het ontwerpen van een installatie waarbij onveilige                    

situaties worden voorkomen.   

 

Bij installatiebedrijf P. van der Niet vormt de ISSO/SBR811 (hotspotvrij ontwerp) en de ISSO 30.5 

(Legionella Code) de fundering voor het ontwerp van de waterinstallaties in uw woning.   

U kunt dus met een gerust hart gebruik maken van de installatie zonder dat u zich zorgen                 

hoeft te maken om besmetting met de Legionella bacterie.   

 

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

 

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

 

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

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

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

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

langer dan een week de installatie niet heeft gebruikt.   

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

buitenkraan en de fonteinkraan. Zo voorkom je dat het water in de installatie te                  

lang stil staat.  

- Zorg voor goed onderhoud van de ketel of boiler 

 

Onderhoud sanitair 

Naast de gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden van het oppervlak kunt u de levensduur       

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

 

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

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

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

regelmatig te reinigen met middelen die de kalk verwijderen 

- Na veelvuldig gebruik van de spaarknop kan er (als er niet regelmatig word gereinigd) een 

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

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

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

 

http://www.legionellavraagbaak.nl/leidingwaterinstallaties/publicaties/
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- Wanneer een wastafelafvoer of spoelbakafvoer niet voldoende doorstroomt dan kunt u dit 

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

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

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

houden van zand en bladeren etc.  

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

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

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

voorkomen van verstoppingen ook om onaangename luchtjes tegen te gaan. 

 

 

Waar u op moet letten: 
De water- en gasleidingen zijn uitgevoerd met kunststof leidingen welke zijn weggewerkt in de 

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

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

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat…… 

- Als u andere bedrijven /personen dan van P. van der Niet BV aanpassingen aan uw 

installatie laat uitvoeren de garanties vanuit P. van der Niet BV vervallen?  

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

van de  P. van der Niet bv? Denkt u bijvoorbeeld aan onze webshop,  

                       www.installatietopper.nl 

           of onze burgerwerk afdeling die zich richt op werkzaamheden voor u als particulier.  

         www.pvdniet.nl

http://www.installatietopper.nl/
http://www.pvdniet.nl/
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Gebruiksaanwijzing

In bedrijf stellen
Als de Honeywell Round in bedrijf wordt gesteld dan geeft het uitleesvenster gedurende enkele seconden achtereenvolgens weer:

Ruimtetemperatuur
De ruimtetemperatuur wordt standaard in het venster weergegeven. De thermostaat meet de
ruimtetemperatuur continu in de ruimte waar hij hangt.

Ingestelde temperatuur
De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt. 
U stelt de thermostaat hierop in. De thermostaat zal zo nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur 
voor die ruimte handhaven. 

U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-/instelring één voelbare klik linksom of 
rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de 
ruimtetemperatuur weer in het venster.

NB:  Bij de eerste inbedrijfstelling bedraagt de ingestelde temperatuur standaard 17°C.  
Na spanninguitval zal altijd de laatst ingestelde temperatuur weer actief zijn.

De temperatuurinstelling wijzigen
Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan kunt u de temperatuurinstelling wijzigen. U doet dit
door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur
met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt de ingestelde temperatuur met een halve graad.

U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring
los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in het venster. De thermostaat zal de
temperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk aanpassen naar de zojuist ingestelde temperatuur.

Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het best op een lagere temperatuur worden ingesteld. Zo wordt er energie bespaard.
In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5°C aanbevolen. Onder invloed van de opwarmcapaciteit van de installatie en de
mate van isolatie van de woning kan een andere temperatuurverlaging gewenst zijn.

50094158-004 A



Power stealing
De Round On/Off schakelt met behulp van een elektronische schakeling het cv-toestel aan en uit. Het schakelen is daardoor geheel geluidloos. 
De Round On/Off is voorzien van een zogenaamde supercondensator. Dit is een speciale voedingsbron die batterijen overbodig maakt. Tijdens 
bedrijf laadt de Round On/Off de voedingsbron op. De laadtijd van deze condensator bedraagt ongeveer 15 minuten. Gedurende deze periode 
is het mogelijk dat het uitleesvenster leeg blijft. 

Storingswijzer
 Geen voeding naar Sluit het cv-toestel aan op de netvoeding (stekker in stopcontact en bedrijfsschakelaar,
 de thermostaat.  indien aanwezig, aan). Controleer de bedrading en aansluiting van de thermostaat op het 

cv-toestel. Indien het cv-toestel tapwater opwarmt, kan het zijn dat na een half uur de  
thermostaat uitschakelt.

 Anticipatieweerstand  Raadpleeg uw installateur.
 in de ketel is niet  
 aangesloten. 

 Thermostaat defect. De thermostaat moet worden vervangen.
 

Meer weten?
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
E-mail: infolijn@honeywell.com

Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Tel.: 020 - 56 56 911
www.honeywell.nl

© 2014 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.

Printed in Europe. 50094158-004 A





 



 

 



 









 







KleiVa b.v. Dakbedekkingsbedrijf 
Nessenweg 15         

2995 DA Heerjansdam       Internet         : www.kleiva.nl  

Fax                 : 078 677 56 19      BTW  nr.                      : NL8110.29.542.B.01 

Telefoon    : 078 677 14 16      K.v.K  nr.                     : 24 28 30 36      

E-mail                    : info@kleiva.nl             Bank AMN AMRO         : 51 02 03 175 

 

                                                                                                                                    
* 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.   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Project               : 26 woningen Oude Tol te Reeuwijk 

Behandeld door :  J.A.Vat     

Ons kenmerk     : 2016.0873 

Uw BTW nr.        : NL    

Onderwerp        : Onderhoudsvoorschrift 

Datum            : 6-4-2018                              

                                                                                                              Aan: de nieuwe Bewoners 

 
 
 
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. 
  

 
 

  


