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      Aan de eigenaren van de  
16 koopappartementen in het  
project De Flageolet te Oud-Beijerland 

 
 
 
      Bergschenhoek, juni 2018 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuw woning, is het voor u van belang kennis te nemen van een aantal 
zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw woning. 
 
Bij de aankoop van uw woning heeft u van 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. 
 
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 koopappartementen De Flageolet te Oud-Beijerland  
 
 
Architect      MIII 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      
     2718 RD   Zoetermeer  
     079 – 8200 300 
     Postbus 888 
     2700 AW   Zoetermeer 
  
 
Loodgieterswerk, verwarming en  Breman Zuid-Holland B.V. 
mechanische ventilatie   Vlaardingweg 18 
     3044 CK Rotterdam 
     010 – 462 40 55 
 
 
Elektrische installatie   Winspiration Elektrotechniek B.V. 
     Postbus 249 
     2980 AE Ridderkerk 
     0180 - 333 600 
 
 
Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 
     Schuttevaerweg 43 
     Postbus 11355 
     3004 EJ  Rotterdam 
     010 – 262 07 44 
 
 
Tegelwerk    Tegel Idee B.V. 
     Kelvinring 22 
     2952 BG Alblasserdam 
     078 - 691 39 48 
 
 
 
 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
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Gas en elektra    Stedin Netbeheer b.v.    
     Postbus 49      
     3000 AA Rotterdam 
     088 – 896 39 63 (klantenservice) 
 
 
Water     Evides waterbedrijf 
     Postbus 44135      
     3006 HC Rotterdam     
     0900 – 0787 (storingsnummer) 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
H. de Koning & Zn. B.V. 
Postbus 1532 
3261 LP Oud-Beijerland 
 
Begane grondvloer   Betonvloer   
Betonbedrijf Renes B.V. 
Koolwijkseweg 5 
2821 NS Stolwijk 
 
Verdiepingsvloeren  Breedplaatvloer 
Prefab Beton Veghel B.V. 
Kennedylaan 18 
5466 AA   Veghel 
 
Prefab betonproducten en trappen 
Vebo Beton 
Röntgenweg 3 
3752 LJ Bunschoten-Spakenburg  
 
Gevelstenen + dakpannen leverancier 
GDS Keramiek B.V. 
Motorenweg 31 
2623 CR Delft 
 
Gevellateien 
Halfen B.V.  
Oostermaat 3    
7623 CS  Borne 
 
Gevelbekleding 
PontMeyer 
Edisonstraat 17 
3261 LD Oud-Beijerland  
 
Metaalconstructie 
GS Staalwerken B.V. 
Postbus 786 
5700 AT Helmond  
 
Aluminium muurafdekkers en waterslagen 
Euro Aluminium B.V. 
Wagenmakerij 2 
4760 AB Zevenbergen  
 
Houten buitengevelkozijnen en deuren 
Timmerfabriek Jongbloed B.V. 
J.A. Koningstraat 16 
9672 AD Winschoten 
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Hang- en Sluitwerk 
Mastermate Technische Groothandel 
Hoefweg 186 
2665 LE Bleiswijk 
 
Beglazing  
Karko Glashandel B.V. 
Hastelweg 141 
5652 CJ Eindhoven 
 
Dakbedekking en valbeveiliging 
KleiVa Dakbedekkingsbedrijf B.V. 
Nessenweg 15 
2995 DA Heerjansdam  
 
Binnenwanden en systeemplafonds 
Voesenek Afbouw B.V. 
Brandestraat 12 
4845 PH Wagenberg 
 
Stuc- en spuitwerk 
De Bruyn Intergips B.V. 
Postbus 130 
3300 AC Dordrecht  
 
Binnendeurkozijnen en binnendeuren 
Berkvens B.V. 
Postbus 2  
5710 AA Someren 
 
Houten Trappen 
VIOS Trappen B.V. 
Postbus 10 
3465 ZG Driebruggen 
 
Balustraden en leuningen 
Trahecon 
Gantelstraat 3 
5145 PH Waalwijk  
 
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 
 

Gevels 

Onderdeel Materiaal Kleur  
Gevelmetselwerk basement Baksteen  Grijsbruin   
Accent gevelmetselwerk Baksteen  Donkerbruin  
Voegwerk metselwerk Mortel Grijs 
Gevelbekleding Kunststof met houtstructuur Californian redwood 
Stalenlatei boven 
metselwerk 

Staal op kleur gecoat RAL 8019 grijsbruin  

Raamdorpel onder 
gevelmetselwerk 

Aluminium RAL 1001 beige 

Raamdorpel onder kunststof 
gevelbekleding 

Aluminium RAL 8003 leembruin  

Dakrandprofiel metselwerk Aluminium Ral 8019 grijsbruin 
Dakrandprofiel kunststof 
gevelbekleding 

Aluminium RAL 8003 leembruin 

Muurafdekkers balkons Aluminium RAL 8003 leembruin 

 
 

Kozijnen en ramen 

Onderdeel Materiaal Kleur  
Kozijnen buiten, vaste delen Hardhout RAL 1001 beige 
Kozijnen buiten, draaiende en 
schuifende delen 

Hardhout RAL 1001 beige 

Kozijnen binnen, vaste, 
draaiende en schuifende 
delen 

Hardhout RAL 9001 crèmewit 

Kozijnen buiten vaste delen 
berging 

Hardhout RAL 7024 grafietgrijs 

Deuren berging  Hardhout RAL 7024 grafietgrijs 
Beglazing Glas Helder 
Onderdorpels t.p.v. deuren  Kunststof Antraciet  

 
 

Overige 

Onderdeel Materiaal Kleur  
Balkons Beton Naturel 
Buitenplafond balkons Watervast multiplex RAL 8003 leembruin 
Balustraden balkon Stalen hekwerk, therm 

verzinkt en gepoedercoat 
RAL 7024 grafietgrijs  

Bellentablau Aluminium  RVS 
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Kleuren- en Materiaalstaat Algemene ruimten  
 

Algemene ruimte 

Onderdeel Materiaal Kleur  
Trappen Beton Naturel (onafgewerkt) 
Wandafwerking entree 
begane grond 

Lambrisering van volkernplaat, 
stucstop-profiel t.p.v. 
bovenrand, daarboven 
stucwerk v.z.v. Crystal 
spuitwerk 

RAL 9010 zuiverwit 

Wandafwerking wanden 
trappenhuis 

Stucwerk v.z.v. Crystal 
spuitafwerking 

Ral 9010 zuiverwit 

Wandafwerking wanden 
entree/gang verdieping 

Stucwerk v.z.v. Crystal 
spuitafwerking 

 Ral 9010 zuiverwit 

Vloerafwerking entree b.g. Keram. vloertegel 300x300mm Zandkleurig 
Vloerafwerking trappenhuis + 
entree/gang verdieping 

Keram. vloertegel 300x300mm Zandkleurig  

Plafondafwerking entree b.g. Geperforeerde gipskartonplaat Ral 9010 zuiverwit 
Plafondafwerking trappenhuis 
+ entree/gang verdieping 

Geperforeerde gipskartonplaat Ral 9010 zuiverwit 
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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 ondermeer 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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C. 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 
Vloerverwarmingsysteem in combinatie met plavuizen, tegels en natuursteen gaan uitstekend samen. 
Ze kunnen in principe direct in de mortellaag gelegd worden. Wilt u de tegels of plavuizen verlijmen? 
Gebruik dan wel een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij 
verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaats vindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 
opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 
vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 
 
Parketvloeren 
Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of merbau 
zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast kunnen worden. 
Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken,  
dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. 
Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc-waarde) 0,10 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 
 

- Winspiration  Bewonersinstructie elektrische installatie 
 

- Sensotec  Gebruikshandleiding Rookmelders  
 

- Breman  Gebruikershandleiding Vloerverwarming 
 

- Breman  Gebruikershandleiding Loodgieterswerk 
 

- Stookprotocol t.b.v. dekvloeren  
 

- Itho Daalderop gebruikershandleiding Base Cube 
 

- Itho Daalderop gebruikershandleiding HP Cube 
 

- Onderhoud, reiniging en nastellen hang en sluitwerk 
 

- Vebo   Reinigingsvoorschriften  
 
In de woning aanwezig: 

- Handleiding cv-ketel 



 









  




 



 























 

 

 



 


 

 


 


 

 

 













  

 



 





 

 


 










 


















 










  

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. 
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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.



Itho Daalderop
Base Cube

Gebruikershandleiding

niesha
Tekstvak
Downloadlink naar de gebruikershandleiding: http://www.ithodaalderop.nl/brochures/6/all?



 



Itho Daalderop
HP Cube + Base Cube

niesha
Tekstvak
Downloadlink naar de gebruikershandleiding: http://www.ithodaalderop.nl/brochures/6/all?



 



 

 



 



Vebo, Postbus 8, 3750 GA Bunschoten, Röntgenweg 3, telefoon (033) 299 26 00, info@vebo.nl, www.vebo.nl

Reinigingsvoorschriften

Algemeen

Verzinkt staal of aluminium voorzien van een 

poedercoating heeft een lange levensduur. 

Om het fraaie uiterlijk te behouden is  

periodiek verwijderen van vuil beslist nood-

zakelijk. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig  

worden gecombineerd met het reinigen 

van de ruiten. De methode en de frequentie 

van deze reiniging zijn afhankelijk van de 

atmosfeer waarin de coatlaag (of werkstuk 

of gebouw) zich bevindt. Na elke reiniging 

met reinigingsmiddelen is het belangrijk het 

oppervlak met schoon water na te spoelen.

Frequentie van het reinigen

Er is een duidelijke relatie tussen weinig 

beregende en sterk vervuilde materialen en 

corrosieplaatsen. De kans op corrosie is gro-

ter wanneer er niet goed en niet vaak wordt 

gereinigd. De nabijheid van veel industrie en 

van de zee zal de aantasting van het coatwerk 

verder bevorderen. Zo zijn er vier situaties te 

onderscheiden die een andere reinigingsfre-

quentie noodzakelijk maken.

Situaties

-  Normale omstandigheden.

-  Industriegebied of aan zee, binnen 20 km 

vanaf de kust.

-  Niet beregende delen, dus delen die niet via 

natuurlijke weg worden schoongehouden.

-  Combinatie van bovenstaande.

Reinigingsmethode

Doorgaans kan worden volstaan met een van 

tevoren opgesteld reinigingsplan:

-  Verwijderen van grof vuil door middel van 

het afspuiten met leidingwater.

-  Benevelen met een neutraal of zwak  

alkalisch reinigingsmiddel en laten inwerken.

-  Handmatig de vuilaanslag van de  

ondergrond losmaken met behulp van  

‘non-woven nylon’ handpad wit.

-  Vervolgens grondig naspoelen met  

leidingwater.

Producten die schuurkrassen of diepe krassen 

veroorzaken, zoals schuurpapier, staalwol en 

staalborstels, mogen niet worden gebruikt.  

De reinigingsmiddelen dienen chemisch  

neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8. 

Dus geen alkalische middelen, zoals ammonia 

of soda, maar ook geen zure producten, zoals 

zoutzuur of fosforzuurhoudende reinigings-

middelen. Sterk verontreinigde objecten 

kunnen worden schoongemaakt met een 

polijstende cleaner. Deze schurende middelen 

mogen uiterst spaarzaam worden gebruikt als 

plaatselijk een zo sterke vervuiling is opgetre-

den dat de gewone reinigingsmethoden niet 

meer werken. Een nabehandeling met een 

wasachtig product heeft als voordeel dat de 

glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuil 

en waterafstotend wordt.

Situatie
Normale  
omstandigheden,
beregend

Industrie/
zeeklimaat Niet beregend

Niet beregend
en zee- of
industrieklimaat

Frequentie 1x per jaar 2x per jaar 3x per jaar 4x per jaar


