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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 
 

 
 
 
 
      Aan de eigenaren van de 27 woningen aan de  

 Regenboog 1 t/m 53 
 in het uitbreidingsplan Vinkeveld  te Vinkeveen. 

 
 
 
 
       Bergschenhoek, oktober 2017 
 
 
 
 
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. 
 
Hier zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u van pas komen bij het in gebruik nemen 
en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende installaties. 
 
Hierbij geven wij u 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.  



4 
 

 
 

 
 



5 
 

 
 
Inhoud 
 

 

 

 

Inhoud 5 

 

Verzoek tot herstel aan Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 7 

 

Algemene projectgegevens 27 woningen Vinkeveld Vinkeveen 9 

 

Kleurenschema 11 

 

Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 13 

 

Onderhoudsadviezen 16 

 

Tips voor verstandig verwarmen. 19 

 

Aanvullende informatie over vloerbedekking en vloerverwarming. 20 

 

Bijlage 21 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

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 
 

 
Verzoek tot herstel aan Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
 

Ondergetekende (garantiegerechtigde), 

Naam: 

Adres: 

Postcode:    Plaats: 

Telefoon privé:    Telefoon zakelijk: 

E-mail adres: 

Betreft de eengezinswoning/ het privégedeelte/ de gemeenschappelijke gedeelten.   

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Adres: 

Postcode:      Plaats: 

Datum van oplevering: 

 

Verzoekt: Aannemersbedrijf Batenburg B.V.                                                                                                    

Adres: Leeuwenhoekweg 22/Postbus 103          

Postcode:  2661 CZ/2660 AC                                                                                                                              

Plaats:   Bergschenhoek 

Onderstaande gebreken/schade te herstellen op grond van de toepasselijke garantie- en waarborg regeling: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plaats en Datum:   Handtekening: 

 

Dit formulier opsturen naar Batenburg B.V.(nazorg@batenburgbv.nl)             
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Algemene projectgegevens   27 woningen Vinkeveld Vinkeveen 
 
 
Ontwikkelaar    Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     Telefoon: 010 - 524 33 11 
 

 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     Telefoon: 010 - 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem  010 – 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Architect  MIII architecten 
 Gen. Berenschotlaan 211-213 
 2283 JM   Rijswijk 
 Telefoon: 070 – 394 43 49 
     
 
Constructeur S3. 
     Goudstraat 99a 
     2718 RD   Zoetermeer  
     Telefoon: 079 – 820 03 00 
      
 
Installaties: 
CV- installatie    Spindler Installatietechniek 
MV- installatie    Overschiese Kleiweg 780 
W- installatie    3043 LH   Rotterdam 
E - installatie    Telefoon : 010 – 467 55 55 
     Email: spindler@spindler.nl 
 
 
Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom  
     Schuttevaerweg 43 
     Postbus 11355 
     3004 EJ  Rotterdam 
     Telefoon : 010 - 262 07 44 
     Email: info@groenenboom.nl 
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Showrooms: 
 
Sanitair     Gevier Dales b.v. 
     Rumpsterweg 8b 
     3981 AK Bunnik 
     Telefoon: 030 – 657 12 99 
 
Tegelwerk    Interkeramiek wand - vloertegels  
     Rumpsterweg 8b 
     3981 AK Bunnik 
     Telefoon: 030 – 656 21 48 
  
Keuken     Eigen Huis keukens 
     Cornusbaan 59 
     2908 KB Capelle a/d IJssel  
     Telefoon: 010 – 264 24 24 
 
 
 
Nutsbedrijven / netbeheerder: 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA  Rotterdam 
     Storingsnummer: 0800-9009 
 
Water     Vitens Midden Nederland bv 
     Postbus 1205      
     8001 BE  Zwolle  
     Website: www.vitens.nl    
     Storingsnummer: 0800 – 0359 (gratis)   
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Kleurenschema 

 
Omschrijving   Materiaal   Kleur 
 
Exterieur 
 
Kozijnen / deuren / toebehoren 
Houten kozijnen   hardhout   wit, RAL 9010 
 
Draaiende delen   hardhout   donker groen, RAL 6009 
 
Beglazing   HR++ triple   
 
 
Gevels 
Gevelmetselwerk   handvorm    oranje blauw bont (rood) 
        DOP-ENGELS-001-13-16053121 
 
Metstelwerk plint   handvorm   Obesidiaan (zwart) 
        DOP-ENGELS-001-13-16040901 
 
Accent metselwerk   handvorm   Tanganyika (geel) 
        DOP-ENGELS-001-13-16058701 
 
Voegwerk   Cantilana doorstrijkmortel  antraciet grijs 
 
Gevelbekleding   Cedral wood stroken  donkergroen, C31 RAL 6009 
 
Accent gevelbekleding  Cedral wood strook  groen C59 
 
 
Dak 
Dakpannen    keramische pan   zwart, Imerys Dubbele S-Pan. 
 
Dakrand patiowon  multiplex    wit, RAL 9010 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 

 
 
Grondwerk + beplanting 
Aannemingsbedrijf M.C. van der Spek 
Herenweg 56 
2751 DB   Moerkapelle 
 
Walbeschoeiing a.g. Patio’s 
Aannemingsbedrijf M.C. van der Spek 
Herenweg 56 
2751 DB   Moerkapelle 
 
Bergingen 
Foreco Houtconstructies 
Postbus 472 
4200 AL   Gorinchem 
 
Hekwerk achtertuin 
J&L hekwerk 
De Roysloot 4c 
2231 NZ   Rijnsburg 
 
Begane grondvloer  Ribcassettevloer 
De Ruwbouw groep 
P.R. Roelfsema RZN-weg 24 
9423 RA   Hoogersmilde 
 
Verdiepingsvloeren  Breedplaatvloeren 
De Ruwbouw groep 
P.R. Roelfsema RZN-weg 24 
9423 RA   Hoogersmilde 
 
Kapconstructie 
Linex Prefab Daksystemen 
Postbus 176 
4560 AD   Hulst 
 
Gevelstenen en dakpannen leverancier 
GDS Keramiek 
Motorenweg 31 
2623 CR   Delft 
 
Stalen lateien en geveldragers 
Van Kooten Handel b.v. 
Postbus 196 
3340 AD   Hendrik Ido Ambacht 
 
Prefab beton in gevel 
Hercules Beton b.v. 
Postbus 5095 
5800 GB   Tienray 
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Houten kozijnen buiten 
Jongbloed Timmerfabriek 
Postbus 1028 
9670 EA   Winschoten 
 
Beglazing 
Karko Glashandel b.v. 
Hastelweg 141 
5652 CJ   Eindhoven 
 
Gevelbekleding Bebo woningen 
Michon dak- en geveltechniek 
Postbus 299 
4130 EG   Vianen 
 
Dakbedekking bitumen 
Kleiva b.v. 
Postbus 467 
2990 AL   Barendrecht  
 
Aluminium zetwerk dakkapel Rij- woningen 
BLC de Kruif 
Delftweg 106-D 
3043 NA   Rotterdam 
 
Kunststof goten Bebo + Rij-woningen 
Polyplus 
Pottenbakkerstraat 20 
9403 VK   Assen 
 
Schilderwerken 
Schildersbedrijf Groeneboom 
Postbus 11355 
3004 EJ   Rotterdam 
 
Metselwerk balusters Bebo woningen  
BLC de Kruif 
Delftweg 106-D 
3043 NA   Rotterdam 
 
Aluminium waterslagen 
Aluned b.v. 
Merwedeweg 9 
3336 LG   Zwijndrecht 
 
Privacy schermen  
BLC de Kruif 
Delftweg 106-D 
3043 NA   Rotterdam 
 
Natuur- en kunststeen 
Nibostone  
Voltastraat 15 
5928 PC   Venlo 
 



15 
 

Cement dekvloer 
Strack Vloeren b.v.  
Postbus 1098 
3600 BB   Maarssen 
 
Houten Trappen 
Vios trappen bv. 
Postbus 10 
3465 ZG   Driebruggen 
 
Binnenkozijnen en deuren 
Verdouw Bouwproducten b.v. 
Fluwelensingel 95 
2806 CG   Gouda 
 
Hang en sluitwerk  
Mastermate Delfgauw 
Importweg 3 
2645 EC   Delfgauw 
 
Meterkasten Bebo woningen 
Meka Meterkasten b.v. 
Lorentzweg 3 
2964 LN   Groot-Ammers 
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Onderhoudsadviezen 
 
Hemelwaterafvoer 
 
Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke 
verstoppingen (bijvoorbeeld door herfstbladeren)  kunnen worden voorkomen. 
 
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. 
 
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. 
 
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 condensverschijnsel is alleen te voorkomen door de vochtigheid in de woning omlaag te brengen 
door middel van ventileren. 
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Onderhoud 
 
De afdichting van elke beglazing, d.m.v. welke kitsoort ook, vraagt onderhoud. De reden is dat deze 
veroudert en krimpt. Hierdoor zou water in de sponning kunnen dringen, waardoor ernstige schade 
aan zowel kozijn als beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dus 
aanbeveling ook dit belangrijke aspect van glas goede aandacht te geven en regelmatig onderhoud te 
plegen zoals bijvoorbeeld: 
 
a. Bij krimp en uitzakken van de afdichting 
 
De top van de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en van het 
glas afsteken en verwijderen. Ter plaatse het glas zuiver schoon en vetvrij maken met trichlooretheen 
(tri). De aldus gevormde groef vullen en afwerken met een elastische thiokolkit. Na enkele weken de 
herstelde afdichting behandelen met verf of beits. 
 
b. Het vrijstaan van de sponning in het glas 
 
De glaslatten uitnemen en ter plaatse de bestaande afdichting verwijderen. Het glas, de 
sponningkanten en de glaslatten goed schoonmaken en ontvetten. De glaslatten herplaatsen, zodanig 
dat deze 3 mm. vrij van de beplating komen en blijven door het aanbrengen van neopreen 
afstandblokjes. Aan de andere zijde van het glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met 
een scherp mes doorsnijden en verder behandelen als onder a. vermeld. 
 
c. Bij het vervangen van gescheurde of kromgetrokken glaslatten 
 
Kunt u, na het vooraf gereed gemaakt en geconserveerd zijn van de nieuwe glaslatten, handelen 
zoals onder a. respectievelijk b. is aangegeven. 
 
Opmerking 
 
Het gebruik van siliconenkit is sterk af te raden, omdat deze kit niet overschilderbaar is. Waar 
siliconenkit gebruikt is, bestaat de kans op besmetting van aanliggend houtwerk, zodanig dat onder 
meer slechte hechting van verfproducten kan optreden. 
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Wenken bij gebruik van energie 
 
De luxe van het onverstandig omspringen met energie kunnen we ons niet meer permitteren. Energie 
kost tegenwoordig veel geld en zal in de toekomst nog meer gaan kosten. Hierna worden een aantal 
suggesties gegeven, hoe op energiegebruik in het huishouden kan worden bespaard. Verwarming, 
warmwater en koken zijn de grootste slokkoppen. De tips die hierop betrekking hebben komen 
daardoor het eerst aan de beurt. 
 
a. Verwarming/ventilatie van de woning 
       
1. Houdt uw energieverbruik in de gaten door regelmatig, bv. maandelijks de meterstanden op te 

nemen. Een handig hulpmiddel daarbij is de energieverbruikerskaart. Ook de jaarlijkse 
afrekeningen van energiebedrijven kunnen hierop ingevuld worden. 

 
2. Zet ’s nachts de thermostaat 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, waar die warmte doorgaans niet nodig is, en er komt koude lucht in de 
woonkamer. De thermostaat blijft er dan voor zorgen dat de temperatuur in de woonkamer op 
de ingestelde waarde blijft. 

 
6. Veel warmte gaat verloren door de ruiten, ook door dubbelglas. Sluit daarom ’s avonds en ’s 

nachts de gordijnen of binnenzonwering (aluminium lamellen zonwering met de holle zijde naar 
binnen gekeerd). Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen. 
Ook isolerende rolluiken zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies 
te beperken. 

 
7. Profiteer van de gratis zonnewarmte door niet de gordijnen te sluiten of het zonnescherm 

omlaag te doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen. 
 
8. Ventileer niet meer dan nodig is; bij het luchten van de kamers is het al voldoende het raam 

korte tijd (ong. 10 min.) open te laten staan. Draai hierbij de radiatoren dicht.  
 Pas op: ventilatie is wel noodzakelijk door de behoefte aan frisse lucht.  
 
9. Gebruik de hoogste stand van het basisventilatiesysteem alleen als dit noodzakelijk is voor bv. 

de afvoer van luchtjes. Daarna het ventilatiesysteem in de laagste stand laten staan. 
       
10. Probeer een graad lager te stoken. 
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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. Bij vloerverwarming wordt de bouwkundige massa 
(vloer) verwarmd zodat deze de warmte kan afgeven aan de ruimte (lucht) hierboven. Het duurt even 
voordat deze massa is opgewarmd en hierdoor reageert het verwarmingssysteem trager dan u 
wellicht gewend bent. Zonder afbreuk te doen aan uw wooncomfort kunt u behoorlijk wat 
energiekosten besparen als u de volgende tips in acht neemt: 
 

• Wij adviseren voor de vloerverwarming een maximale nachtverlaging van 3°C, dit in verband 
met besparing op het energieverbruik maar ook in verband met het behouden van een 
redelijke temperatuur en het feit dat de vloerverwarming een langere opstooktijd heeft. 
Bij een koude periode in de winter, kan dat zelfs al 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. 

 
• Pas geen verlaging toe indien u voor een korte periode de woning verlaat. 

 
• 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 afdekking op de vloer zijn. 
 

• Laat bij afwezigheid gedurende een vorstperiode uw installatie regelmatig controleren. Zet, 
voor vertrek, alle binnendeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 
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Aanvullende informatie over vloerbedekking en vloerverwarming. 
 

Vloerbedekking 
De werking van het vloerverwarmingsysteem is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht 
aan de oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding. Houdt u 
daarom rekening met enkele voorwaarden. 
 
Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking. 
U kunt uiteraard katoenen, wollen of nylon vloerbedekking toepassen, mits de isolatiewaarde van het 
tapijt niet al te hoog is. Wij adviseren een soort toe te passen met een geweven rug en/of een 
foamlaag van maximaal 3mm dikte. Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand  
Rc= 0,10 m2.K/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= 0,10 m2.K/W bij de 
berekening van de capaciteit gehanteerd. Is de weerstand 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 gewonnen te worden, 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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Bijlage 
 

 

 

- Storingswijzer 

- Bedieningsvoorschrift cv-ketel HReco 

- Bedieningsvoorschrift cv-ketel Xtreme 36 

- CV-ketel Remeha Calenta 

- Ingebruikname vloerverwarming WTH 

- Gebruikershandleiding vloerverwarming WTH 

- JASOLAR, zonnepanelen 

- Onderhoudsvoorschrift dakbedekking 

- Onderhoud cementgebonden dekvloeren 

 

 

 

 

In de woning aanwezig: 

- Handleiding cv-ketel. 
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Calenta
 CW4 / CW5 / CW6

De meest
doordachte
cv-ketel ooit

Stel gerust hoge 
eisen aan comfort 



De meest doordachte cv-ketel ooit 

Hypermodern 
en zeer energiezuinig
De Remeha Calenta is de meest doordachte cv-ketel ooit. 

Voorzien van innovatieve techniek, een uitgekiend ontwerp 

en tal van praktische details die hem uiterst onderhoudsarm 

én servicevriendelijk maken. De Calenta-serie behoort dan 

ook tot de modernste en zuinigste HR-ketels op de markt. 

De Remeha Calenta is een ketel in de hogere prestatieklasse 

die, al naar gelang de eisen die ú aan uw warmte- en 

warmwatercomfort stelt, leverbaar is in de uitvoering die u 

het beste past.

De keuze van een cv-ketel heeft niet alleen te 

maken met type, grootte en isolatiewaarde 

van uw woning. Het gaat er ook om wat u 

als behaaglijk ervaart, welke eisen u stelt 

aan uw badkamer(s) en hoeveel warm water 

u ter beschikking wilt hebben. Hoe is uw 

gezinssituatie, gebruikt u warm water op 

één of meer plekken tegelijk en wat zijn uw 

verwachtingen voor de toekomst? Dat zijn 

vragen waarop u antwoord moet hebben bij  

de aanschaf van een cv-ketel.

De Remeha Calenta is als combiketel leverbaar 

in drie klassen: CW4, CW5 en CW6. De 

combiketel zorgt voor de verwarming én de 

warmwatervoorziening in huis. Heeft u liever 

een aparte (bestaande) boiler voor warm 

water? De Remeha Calenta is ook als soloketel 

verkrijgbaar (alléén verwarming).

Vraag uw installateur om advies, 
voor de juiste ketel voor u.



Wie A zegt... zegt Calenta!

De basisuitvoering van de Remeha Calenta is een  

krachtige, modulerende HR-combiketel met een vermogen 

van 25 kW en een tapcapaciteit van 13,7 liter water per 

minuut op een temperatuur van 40°C (bij 60°C: 8,2 liter). 

Dat zijn de specificaties waarmee de ketel het Gaskeur 

CW4-label verdient (er zijn ook CW3-ketels leverbaar, maar 

de basis-Calenta is dus al aanzienlijk krachtiger).

De Calenta CW5 heeft dezelfde innovatieve technologie  

als de basis-Calenta, maar met een warmwatervermogen 

tot 40 kW is deze combiketel een krachtig toestel.  

De tapcapaciteit bedraagt een indrukwekkende 19,5 liter 

water van 40°C (bij 60°C: 11,1 liter), maar liefst 25% meer 

dan de gemiddelde CW5-combiketel.

Extra luxe 
voor de liefhebber

De ideale basis voor 
wie hoge eisen stelt

7.5
MINUTEN

CW5

10
MINUTEN

CW4

Remeha heeft besloten de hele serie nóg energie- zuiniger 

te maken. Vanaf 1 oktober 2011 zijn alle Remeha Calenta’s 

voorzien van een nieuwe, zeer energiezuinige pomp. Dat levert 

financieel voordeel op én betekent winst voor het milieu. 

2 0 1

CW6CW4
CW5

Snel warm
Een van de belangrijkste voordelen die u zult ondervinden 

van de Calenta is de korte opwarmtijd. Het toestel is uitgerust 

met een unieke, uiterst compacte warmtewisselaar van 

gietaluminium. Deze Ultra Responsive Heat Exchanger wordt 

gekenmerkt door een zeer korte opwarmtijd, waardoor de 

ketel zeer snel warmte kan leveren, en ook snel een royale 

hoeveelheid tapwater kan produceren van een stabiele 

temperatuur. 

Geruisloos
De Calenta zorgt daarbij voor geruisloze verwarming zonder 

stromingsgeluid in de radiatoren: de volumestroom van 

het cv-water wordt soepel en geleidelijk aangepast aan de 

warmtevraag.

De extra tapcapaciteit is ideaal bij het gelijktijdig gebruik van 

meerdere tappunten in huis. Zo kan over het algemeen in de 

keuken de warmwaterkraan worden opengedraaid zonder dat 

een gezinslid onder de douche daar iets van merkt*. 

Extra voordelig als Combi Comfort Systeem
Zowel de Calenta CW4 als de CW5 zijn leverbaar als Combi 

Comfort Systeem. Dat is een extra voordelige combinatie  

van de Calenta met de Remeha iSense kamerthermostaat. 

Door zijn unieke online samenwerking met de Calenta 

optimaliseert de iSense het rendement en prestaties van  

de ketel nog eens extra.

* Afhankelijk van leidingsituatie en gebruikte apparatuur. Raadpleeg uw 

installateur.



Wie A zegt... zegt Calenta!

Is de Calenta CW5 al een zeer krachtige HR-ketel met een 

extreem hoog jaargebruiksrendement op tapwater, het 

nieuwste Calenta-topmodel van Remeha is de CW6. Een 

ketel die met gemak een zeer royale woning verwarmt, maar 

ook een overvloed aan warm water produceert: maar liefst 

23,3 liter per minuut op badtemperatuur van 40°C. U vult 

dus in ruim 5 minuten een compleet ligbad!

De ultieme 
warmwaterbron voor 
de echte levensgenieter

6
MINUTEN

CW6

De Remeha Calenta in één oogopslag 
■  Uitermate compacte en innovatieve warmtewisselaar 

■  Supersnelle warmtelevering en royaal warm tapwater 

■  Modulerende cv-pomp welke voldoet aan de  

‘energieklasse A’ eisen 

■  Servicevriendelijk en onderhoudsarm 

■  Laag in gewicht 

■  Compact en geruisarm 

■  Zeer hoog rendement zowel tijdens cv- als warmwaterbedrijf 

■  Zelfwijzende bediening via LCD display met blauw backlight 

■  Digitale waterdrukuitlezing met “bijvulmelding” 

■  Service-indicator

■  OpenTherm Smart Power 

■  Optimale combinatie met Remeha iSense 

■  Oplaadboiler principe, waardoor altijd warmwater 

beschikbaar (CW6)

Bovendien toont het aan dat Remeha zijn tijd graag jaren vooruit is en blijft. 

Met de introductie van deze modulerende pomp, die voldoet aan de eisen 

van energieklasse A, is Remeha de eerste cv-ketelfabrikant die nú al voldoet 

aan de aangescherpte energiewetgeving die pas in 2015 van kracht wordt.

Het geheime wapen van de Calenta CW6 is de ingebouwde 

40 liter oplaadboilercassette, waarin op zeer efficiënte wijze 

warm water wordt opgeslagen dat direct kan worden afgetapt. 

Daardoor zijn de prestaties van de Remeha Calenta CW6 

qua comfort vergelijkbaar met die van een soloketel met een 

groot, afzonderlijk boilervat.

Nog meer vermogen
De Calenta CW6 is sinds kort uitgerust met een nog 

grotere warmtewisselaar voor nog meer vermogen. De 

Calenta CW6 is hiermee de ultieme oplossing voor de 

echte levensgenieter, die wil beschikken over een vrijwel 

onuitputtelijke warmwaterbron met voldoende capaciteit voor 

twee badkamers, of een zeer luxe badkamer met bijvoorbeeld 

een riante stortdouche.



Calenta
 CW4 / CW5 / CW6

Calenta CW4 Calenta CW5 Calenta CW6

Belastingregeling MODULEREND OF AAN/UIT MODULEREND OF AAN/UIT MODULEREND OF AAN/UIT

Nominaal cv vermogen (50/30°C) kW 5,6 - 25,5 7,0 - 35,9 7,0 - 35,9

Nominale belasting (Hi) cv-zijdig kW 5,2 - 25,0 6,5 - 35,1 6,5 - 35,1

Nominale belasting (Hi) sanitairzijdig kW 5,2 - 28,0 6,5 - 38,8 6,5 - 38,8

Gaskeur CW-klasse - 4 5 6

Specifieke badvulccapaciteit bij 40°C l/min 13,7 19,5 23,3

Afmetingen (h x b x d) mm 690 x 450 x 395 690 x 450 x 395 900 x 600 x 498

Montagegewicht kg 27 30 53

Remeha Calenta en Remeha iSense®: 

De winnende combinatie! 
De Remeha Calenta is een topklasse cv-ketel, maar de prestaties van het 

toestel zijn nóg beter in combinatie met de Remeha iSense. De iSense 

is een kamerthermostaat/regelaar, die uitblinkt door zijn eenvoudige 

en intuïtieve bediening, en die rechtstreeks kan communiceren met de 

cv-ketel. De Remeha iSense heeft, net als de Calenta zelf, een groot display: 

zodra u de iSense bedient treedt het blauwe backlight in werking voor een 

duidelijke schermweergave. De iSense werkt met scrollmenu’s en duidelijke 

hulpteksten, zodat de bediening vrijwel vanzelf wijst. U heeft voor de iSense 

absoluut geen complexe gebruiksaanwijzing nodig. Ook kan de Remeha 

iSense als weersafhankelijke regelaar worden gebruikt en dan zelfs geheel 

geïntegreerd in de Calenta: ketel en regelaar vormen zo één fraai geheel. 



Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA  Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I www.remeha.nl
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Uw Remeha adviseur:

Remeha, internationaal op de kaart

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor warmte 
en warmwatercomfort in particuliere woningen en in de woning- en 
utiliteitsbouw: cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten, warmtepompen 
en aanverwante techniek. Met ruim 500 medewerkers in Nederland richt 
Remeha zich op ontwikkeling, productie en marktbenadering, en is  
daarmee in Nederland én Europa een vooraanstaand fabrikant.

Remeha is één van de grote internationale merken van BDR Thermea, dat 
met ruim 6.400 medewerkers een jaaromzet realiseert van ca. € 1,8 miljard. 
BDR Thermea, met het hoofdkantoor in Apeldoorn, is een dynamische 
organisatie met diverse merken, productielocaties en verkoopkantoren 
verspreid over heel Europa.





 

















 









 



 

 


