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Aan de eigenaren van 8 woningen uit het  
project Watervilla’s Parkzoom 4 te Bergschenhoek. 

 
 
 
     Bergschenhoek, juni 2017 
 
 
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. 
 
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.  
 

 
 
 



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: 

Certificaatnummer:    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)                            

 
 
 
 



ALGEMENE PROJECTGEGEVENS WATERVILLA’s te BERGSCHENHOEK 
 
 
Ontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V. 
     afdeling Verkoop 
     Poortweg 3 
     2612 PA  DELFT 
     telefoon: 015 – 276 04 00 

    
  Postbus 75 

     2600 AB  DELFT 
      
 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     tel.: 010 - 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem  010 – 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Architect     Maat architecten BNA  
     Strevelsweg 700-212 
     3083 AS  Rotterdam  
     Tel. : 010 – 293 4880 
 
     Postbus 57658 
     3008 BR   Rotterdam 
 
 
Constructeur    Geelhoed Engineering b.v. 
     Oostpolderweg 6 
     2841 DA  Moordrecht 
     Tel. : 0182 - 37 26 33 
 
     Postbus 29 
     2840 AA   Moordrecht 
      
 
Verwarming en    Breman Zuid Holland 
mechanische ventilatie   Vlaardingenweg 18  
     3044 CK   Rotterdam 
     Tel.: 010 – 462 40 55 
 
 
Elektrische installatie   Breman Zuid Holland   
 
Loodgieterswerk    Breman Zuid Holland 
 
 
 



Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom  
     Schuttevaerweg 43 
     Postbus 11355 
     3004 EJ  Rotterdam 
     Tel. : 010 -262 07 44 
 
Showrooms: 
Sanitair     Van Munster       
     Groningerweg 1 
     2803 PV   Gouda 
     tel: 0182 – 55 59 99 
 
Tegelwerk    Tegelidee b.v.     
     Kelvinring 22 
     2952 BG   Alblasserdam 
     tel: 078 – 69 13 948 
 
 
Nutsbedrijven / netbeheerder: 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA  Rotterdam 
     storingsnummer: 0800-9009 
 
Water     Dunea 
     Postbus 756      
     2700 AT   Zoetermeer     
     storingsnummer: 088 – 347 47 47 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
M.C. van der Spek en Zn. 
Herenweg 56 
2751 DB  Moerkapelle 
 
Begane grondvloer 
Prefab Beton Veghel B.V.   Ribcassettevloer.  
Postbus 296 
5460 AG Veghel   
 
Verdiepingsvloeren 
VBI     Kanaalplaatvloeren. 
Looveer 1 
6851 AJ   Huissen   
 
Kapconstructie 
Unilin Multipré 
Postbus 3 
5060 AA   Oisterwijk 
 
Houten buitengevelkozijnen en deuren 
Timmerfabriek Jongbloed 
J.A. Koningstraat 10    
9670 EA   Winschoten   
 
Beglazing  
Van Leeuwen Glasprojecten    
Jan Valsterweg 22         
3315 LG  Dordrecht 
 
Gevelstenen leverancier 
GDS Keramiek b.v.      
Motorenweg 31  
2623 CR  Delft 
 
Gevellateien 
Halfen    
Oostermaat 3         
7623 CS  Borne 
 
Dakbedekking 
KleiVa b.v.  
Nessenweg 5 
2995 DA   Heerjansdam 
 
Binnenwanden 
De Bruyn Intergips Afbouw B.V. 
Postbus 130 
3300 AC  Dordrecht 
 
 
 



 
Binnendeurkozijnen + deuren 
Berkvens B.V.     
Postbus 2      
5710 AA Someren 
 
Hang- en Sluitwerk 
Buva 
Postbus 262 
2990 AG  Barendrecht 
 
Houten Trappen 
Vios trappen b.v. 
Hoogeind 70 
3465 HD   Driebruggen 
 
Spuitpleister 
Levering en aangebracht door:     
Stukadoors- en spuitbedrijf   plafond en boven het tegelwerk. 
De Bruyn Intergips    
Postbus 130 
3300 AC  Dordrecht 
 
Tegelwerk  uitvoerend 
Tegelidee b.v.     
Kelvinring 22 
2952 BG   Alblasserdam 
tel: 078 – 69 13 948 
 
 



Kleurenschema 
 
Omschrijving   Materiaal  Kleur 
 
Exterieur 
Kozijnen/deuren/toebehoren. 
Houten kozijnen   hardhout  creme wit, RAL 9001 
Voordeur      licht ivoor, RAL 1015 
Bergingsdeuren      creme wit, RAL 1015 
Draaiende delen   hardhout  creme wit, RAL 1015 
Terrasdeuren      creme wit, RAL 1015 
Dorpels onder kozijnen  keramisch dorpels zwart verglaasd 
Ventilatierooster    aluminium  blank geanodiseerd 
 
Gevels 
Schoon metselwerk gevel  handvorm baksteen genuanceerd oranje. 
Gekeimd metselwerk gevel handvorm baksteen oranje blauwbont 
Gekeimd werk      wit, zie product infoblad Sikkens 
  
Voegwerk      donkergrijs. 
 
Stalen lateien   thermisch verzinkt antracietgrijs, RAL 7035 en 8019 
 
Dak 
Dakoverstekken en goten  western red cedar creme wit, RAL 9001 
Hemelwaterafvoeren  pvc   grijs 
Dakbedekking   dakpannen keramische holle pan zwart 
Daktrim platte dak  gemoffeld aluminium blank geanodiseerd 
Rook-/gasafvoerkanaal  plaatstaal  zwart grijs. 
 
Dakkapel boeideel  western red cedar creme wit, RAL 9001 
Dakkapel daktrim   gemoffeld aluminium blank geanodiseerd 
Dakkapel kozijn   hardhout  creme wit, RAL 9001 
Dakkapel zijwangen/ rond kozijn western red cedar platinagrijs, RAL 7036 

 
 
 
Interieur 
Vensterbanken   natuursteen  Wit marmer, type Bianco C. 
Binnentrap   vurenhout, geschilderd wit, RAL 9010 
Binnendeurkozijn   staal   wit, Berkvens 
Binnendeur   opdekdeur  wit, Berkvens



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. 
 
Overwitten spuitpleister 
 
De plafonds en wandgedeelten boven tegelwerk in uw woning zijn afgewerkt met spuitpleister. U kunt 
vlekken op spuitpleister verwijderen d.m.v. een zacht borsteltje met vloeibare zeepoplossing. Het 
borsteltje liefst in draaiende beweging; uitvoerig lang borstelen 
in elk geval vermijden. Vervolgens met een goed uitgeknepen spons nawrijven. Verder geven wij U 
onderstaand advies voor het eventueel oversauzen van de spuitpleister: 
 
a. ondergrond stofvrij maken met een zachte borstel; 
 
b. Latex muurverf d.m.v. blokkwast of rol aanbrengen, zonodig 
 in twee lagen. Altijd werken van het licht af. Gereedschap 
 direct na gebruik goed met water reinigen. 
 
c. de ontmoeting plafond en tussenmuren is van 2 van elkaar 
 verschillende materialen, t.w. beton en daartegen Gibo (gips) 
 hier kan een krimpnaad ontstaan, ook mede doordat de betonvloer 
 iets nazakt. Behandeling zoals b. 
 
Door regelmatig goed ventileren kunt U de noodzaak van overschilderen lang uitstellen. 
 
Maatregelen bij strenge vorst 
 
Indien strenge vorst wordt verwacht, is het raadzaam de kamerthermostaat 's nachts niet te laag in te 
stellen met het oog op bevriezingsgevaar van waterleidingen enz. Bij temperaturen onder of nabij nul 
graden is het wenselijk de toegangsdeuren van onverwarmde ruimten, waar zich leidingen bevinden, 
open te houden. Tevens dient U bij deze temperaturen uw eventuele buitenkraan af te sluiten en de 
leiding te laten leeglopen. 
 
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. 
 



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. 
 
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 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 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. 
       
      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.  
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 



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 waarde) 0,10 m2.K/W bij de berekening 
van de capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur van het 
verwarmingswater ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de warmteafgifte van de 
vloerverwarming hoger. 
Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 
scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. Parket mag nooit gespijkerd 
worden op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen de voorschriften van de 
parketleverancier strikt aangehouden te worden. 
 
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.   



 

1 
Installatie gebruikershandleiding Breman Zuid-Holland 

 

 

Buitenkraan 
Uw bent in het bezit van een vorstvrije gevelkraan.  Om een goed beeld te krijgen van het 

toegepaste product vindt u hierbij een link naar de website van de fabrikant.  

http://www.bonfix.nl/nl/downloads/bonfix-luxe-vorstbestendige-buitenkraan  

De binnenzijde van de gevelkraan is zodanig ontworpen dat vorst geen schade kan veroorzaken. 

Doordat het product zodanig is ontworpen dat vorst geen negatieve invloed heeft zijn er onderdelen 

toegepast waardoor de werking anders kan uitvallen dan een standaard buitenkraan.   

Na het tappen of gebruik van de gevelkraan zal de kraan nog wat water laten lopen, dus na het 

dichtdraaien van de kraan zal er nog iets van water uit de kraan druppelen. Dit is geheel normaal, 

omdat het product vorstbestendig is het noodzakelijk dat het binnenwerk van de kraan geheel leeg 

loopt zodat vorst geen vat krijgt.  

“Na het dichtdraaien van de gevelkraan zal er nog wat water na druppelen”  

Mocht u het tappunt niet vaak gebruiken raden wij u aan om toch regelmatig de gevelkraan te 

openen zodat het zogenaamde “dode” water uit het leidingdeel kan weglopen.  

 

                          

http://www.bonfix.nl/nl/downloads/bonfix-luxe-vorstbestendige-buitenkraan
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Gebruikershandleiding 
 Centrale verwarming 
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Als onderdeel van de Breman Installatie Groep zijn wij trots dat wij de installaties in uw woning mochten  
verzorgen en u tijdens het bouwproces mochten begeleiden. Nu dit traject is afgerond willen wij u door middel 
van deze gebruikershandleiding ook informatie overhandigen over de aanwezige installatie.  
  
Naast de bekende garanties kunt u ook kiezen om het toekomstige onderhoudt en/of  vervanging door de     
Breman Installatie Groep te laten uitvoeren, laat u dan ook informeren via onze website:  
 

http://www.breman.nl/  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op installatie gebied? Volg ons dan ook op:  
 

             

Waarom deze gebruikershandleiding?  
Het omschrijft per installatie- onderdeel  hoe u de installatie kunt gebruiken voor een optimaal woongenot,  
wat u als bewoner mag en kan verwachten van de installatie, en wat u kunt doen als de installatie niet correct 
functioneert alvorens u contact met ons opneemt.  
 
Wat u in basis van de verwarmingsinstallatie mag verwachten wordt niet altijd bepaald door de installateur. 

Hiervoor zijn garantiefondsen opgesteld welke ook eisen stellen aan verschillende installatie onderdelen.       

De voor u van toepassing geldende regeling wordt aangegeven in de verkoop documentatie die u tijdens de 

koop van uw woning heeft ontvangen. Hieronder zijn twee handige links met informatie gegeven. 

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

               http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf  

Naast bovengenoemde uitgangspunten geldt er voor het verkrijgen van een bouwvergunning ook document 

genaamd : Energie Prestatie Coëfficiënt eis, oftewel EPC eis. 

De energieprestatie-eis zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen.        

De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis wordt 

voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.  

De installaties in uw woning zijn ontworpen naar aanleiding van de energie prestatie eis.  

Heeft u recht op subsidie?  
Wellicht komt u ook in aanmerking voor het ontvangen van subsidie, laat u dan ook informeren door een         
bezoek aan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland via onderstaande link:  
 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie  
 

http://www.breman.nl/
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
https://nl.linkedin.com/company/breman-installatiegroep
https://twitter.com/breman_nl
http://www.facebook.com/werkenbijbreman
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Heeft u een storing aan uw verwarmingstoestel? 

10 tips om een storing eenvoudig te verhelpen 

Bij toestellen zonder waakvlam 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 (stoppen) 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. Kijk hiervoor in onze vul- en ontluchtinstructie     

of bekijk het instructiefilmpje;  

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

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; 

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 bovenstaande tips kunt oplossen, kunt u melden via ons landelijke 

storingsnummer: T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

 

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 Breman 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.   

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 vindt u via onderstaande link:  

                                              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 de juiste gegevens vinden op de website van de fabrikant.  

http://www.breman.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwbremannl/bedrijven/warmteadvies/18000_vul-_en_ontluchtinstructie_online.pdf
http://www.breman.nl/co-storingsnummer.html
http://www.ithodaalderop.nl/brochures/7/all
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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 aparte ruimten.  

Deze zogenoemde groepen zijn ieder separaat aangesloten op de vloerverwarmingsverdeler.  

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

zijn ingesteld op een bepaalde waarde. Het is dus raadzaam dat u zelf geen wijzigingen toepast aangezien dit 

een negatief resultaat kan bewerkstelligen.  

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:  

 

                               http://robot-vloerverwarming.nl/product/standaard-unit/  
 

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

storingsnummer: T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

 

Radiatoren 
Het verwarmde water in de verwarmingsinstallatie  wordt door een pomp in het verwarmingstoestel 

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.    

Veelal door ons toegepaste radiator fabricaten zijn:  

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

                                                             http://www.brugman.eu/nl  

  

http://robot-vloerverwarming.nl/product/standaard-unit/
http://www.quinn-radiators.com/nl/
http://www.brugman.eu/nl
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Kenmerken Quinn:  afgeronde boven of onderzijde 

van de radiator    

 

Fabricaat Quinn  

 

 

 

 

Kenmerken Brugman: scherpe boven of onderzijde 

van de radiator 

 

Fabricaat Brugman    

      

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. 

- 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 landelijke 

storingsnummer: T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

 

 

 

http://www.breman.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwbremannl/bedrijven/warmteadvies/18000_vul-_en_ontluchtinstructie_online.pdf
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Honeywell thermostaat 
De Honeywell Round Modulation T87M2018 is een digitale kamerthermostaat die 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 

In de onderstaande link is in een video weergeven hoe de Honeywell thermostaat ingesteld kan worden. 

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

 

 

Let Op!! 
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 de Breman Installatie Groep aanpassingen aan uw 

installatie laat uitvoeren de garanties vanuit Breman vervallen?  

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

de Breman Installatie Groep? 

 

https://www.gebruikershandleiding.com/Honeywell/handleiding-4-6416.html
https://www.youtube.com/watch?v=-WDoMaqmrT4&list=PL5kdEiDstdHthoi0kgyINJKApTf_oxzxz&index=3


 

1 
Installatie gebruikershandleiding Breman Zuid-Holland 

 

Douche WTW 
De omschrijving “WTW” staat voor Warmteterugwinning. Een douche-WTW haalt warmte uit 

wegstromend (warm) water die u tijdens het douchen verbruikt. De energie welke dus eigenlijk zou 

wegstromen naar de riolering wordt dus nogmaals gebruikt om het koude water wat naar uw 

douchemengkraan stroomt op te warmen.  

Het grote voordeel van een douche WTW zit hem  dan ook in het hergebruik van warmte uit het 

afval water van de douche.   

Is uw woning voorzien van een douche WTW dan dient u rekening te houden met het toepassen van 

een thermostatische douchemengkraan. Waarom?  

Veelal komt het voor dat u tijdens het douchen aanpassingen doet aan de temperatuur van het 

douchewater. Meestal doucht men eerst met iets kouder water dan waar men mee eindigt. Er is dus 

een variabele douche temperatuur wat ervoor zorgt dat de opbrengst van de WTW fluctueert. Om te 

voorkomen dat u tijdens het douchen een variabele douche temperatuur waarneemt is het 

noodzakelijk om een thermostatische douchemengkraan te voorzien. Deze douchemengkraan regelt 

onafhankelijk van de warmte vraag of opbrengst van de WTW zijn douchewater welke u instelt door 

middel van de knop met graden instelling van de douchekraan.  

Er zijn verschillende soorten douche WTW’s, namelijk douche goot WTW’s, douchebak WTW’s of 

douchepijp WTW’s de werking is echter voor al deze onderdelen het zelfde.  

Via onderstaande link ontvangt u door middel van een video meer informatie over de werking van de WTW: 

            https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lomOVwiVvI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Douchegoot WTW                Douche WTW buis 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lomOVwiVvI


Gebruikershandleiding 
Loodgieterswerk 
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Als onderdeel van de Breman Installatie Groep zijn wij trots dat wij de installaties in uw woning mochten  
verzorgen en u tijdens het bouwproces mochten begeleiden. Nu dit traject is afgerond willen wij u door 
middel van deze gebruikershandleiding ook informatie overhandigen over de aanwezige installatie.  
  
Naast de bekende garanties kunt u ook kiezen om het toekomstige onderhoudt en/of  vervanging door de     
Breman Installatie Groep te laten uitvoeren, laat u dan ook informeren via onze website:  
 

http://www.breman.nl/  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op installatie gebied? Volg ons dan ook op:  
 

             

Waarom deze gebruikershandleiding?  
Het omschrijft per installatie- onderdeel  hoe u de installatie kunt gebruiken voor een optimaal woongenot,  
wat u als bewoner mag en kan verwachten van de installatie, en wat u kunt doen als de installatie niet 
correct functioneert alvorens u contact met ons opneemt.  
 
Wat u in basis van de installatie mag verwachten wordt niet altijd bepaald door de installateur. Hiervoor zijn 

garantiefondsen opgesteld welke ook eisen stellen aan verschillende installatie onderdelen.  De voor u van 

toepassing geldende regeling wordt aangegeven in de verkoop documentatie die u tijdens de koop van uw 

woning heeft ontvangen. Hieronder zijn twee handige links met informatie gegeven. 

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

               http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf  

Naast bovengenoemde uitgangspunten geldt er voor het verkrijgen van een bouwvergunning ook 

document genaamd : Energie Prestatie Coëfficiënt eis, oftewel EPC eis. 

De energieprestatie-eis zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen.        

De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis 

wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.  

De installaties in uw woning zijn ontworpen naar aanleiding van de energie prestatie eis.  

 

Klachten en/of storingen? 
Bij klachten en/of storingen kunt u contact op nemen met ons landelijke storingsnummer: 

T 0900 - 821 21 74 (€ 0,05 per minuut, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). 

http://www.breman.nl/
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf
https://nl.linkedin.com/company/breman-installatiegroep
https://twitter.com/breman_nl
http://www.facebook.com/werkenbijbreman
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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 waar de bacterie aanwezig is.   

 

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 de Breman Installatie Groep 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 van het sanitair of de kranen 

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.  

 

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

- 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. 

 

 

Wist u dat…… 

- Als u andere bedrijven /personen dan van de Breman Installatie Groep aanpassingen aan uw 

installatie laat uitvoeren de garanties vanuit Breman vervallen?  

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

de Breman Installatie Groep?  

 



Gebruikershandleiding  
Mechanische ventilatie 
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Als onderdeel van de Breman Installatie Groep zijn wij trots dat wij de installaties in uw woning mochten  
verzorgen en u tijdens het bouwproces mochten begeleiden. Nu dit traject is afgerond willen wij u door 
middel van deze gebruikershandleiding ook informatie overhandigen over de aanwezige installatie.  
  
Naast de bekende garanties kunt u ook kiezen om het toekomstige onderhoudt en/of  vervanging door de     
Breman Installatie Groep te laten uitvoeren, laat u dan ook informeren via onze website:  
 

http://www.breman.nl/  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op installatie gebied? Volg ons dan ook op:  
 

             

Waarom deze gebruikershandleiding?  
Het omschrijft per installatie- onderdeel  hoe u de installatie kunt gebruiken voor een optimaal woongenot,  
wat u als bewoner mag en kan verwachten van de installatie, en wat u kunt doen als de installatie niet 
correct functioneert alvorens u contact met ons opneemt.  
 
Wat u in basis van de verwarmingsinstallatie mag verwachten wordt niet altijd bepaald door de installateur. 

Hiervoor zijn garantiefondsen opgesteld welke ook eisen stellen aan verschillende installatie onderdelen.       

De voor u van toepassing geldende regeling wordt aangegeven in de verkoop documentatie die u tijdens de 

koop van uw woning heeft ontvangen. Hieronder zijn twee handige links met informatie gegeven. 

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

               http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf  

Naast bovengenoemde uitgangspunten geldt er voor het verkrijgen van een bouwvergunning ook document 

genaamd : Energie Prestatie Coëfficiënt eis, oftewel EPC eis. 

De energieprestatie-eis zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen.        

De indiener van een bouwaanvraag voor een woning mag zelf bepalen met welke maatregelen aan de eis 

wordt voldaan: extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.  

De installaties in uw woning zijn ontworpen naar aanleiding van de energie prestatie eis.  

Heeft u recht op subsidie?  
Wellicht komt u ook in aanmerking voor het ontvangen van subsidie, laat u dan ook informeren door een         
bezoek aan de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland via onderstaande link:  
 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie  
 
  

http://www.breman.nl/
http://www.woningborggroep.nl/media/93480/Bijlage-A-DEFINITIEF.pdf
http://www.swk.nl/wp-content/uploads/Module-II-O-PMS-237-12-11-2013-def.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
https://nl.linkedin.com/company/breman-installatiegroep
https://twitter.com/breman_nl
http://www.facebook.com/werkenbijbreman
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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/energie-besparen/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:     

                                              www.duco.eu 

 

In onderstaande video is de werking van het Duco systeem goed weergegeven. 

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

 

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


BUVA HANG- EN SLUITWERK
Onderhoud, reiniging en nastellen
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BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA scharnieren
De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije 
vaseline. Scharnieren bij voorkeur niet schilderen.

BUVA veiligheidsdeursloten en meerpuntssluitingen
De BUVA veiligheidssloten zijn onderhoudsarm. Voor sloten 
geplaatst in kustgebieden raden wij aan eenmaal per jaar de 
dag- en de nachtschoot  en de haakschoten licht in te vetten 
met zuurvrije vaseline. Het slot mag niet geschilderd worden 
en bij montage van het beslag mag niet door het slot 
geboord worden.

BUVA veiligheidscilinders
Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier  
aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en 
slotspray.

BUVA raamboompjes en oplegsloten
Deze hebben geen onderhoud nodig.

BUVA aluminium veiligheidsbeslag
Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet  
agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuur-
middelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen. 

Onderhoudsfrequentie
- Woning meer dan 10 km uit de kust éénmaal per 2 jaar
-  Woning minder dan 10 km uit de 

kust of in een industrieel gebied éénmaal per jaar
- Woning direct aan de kust tweemaal per jaar

Reiniging en onderhoud RVS hang-
en sluitwerk

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk 
van roestvast staal geen onderhoud nodig heeft. Juist voor 
roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de fraaie 
uitstraling van het oppervlak te behouden. 

Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast 
tijdens de bouwfase kunnen daarop resten van specie, 
cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten 
moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich 
hierop neerslag uit een industriële omgeving kan afzetten. 
Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het 
roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadi-
ging van het geborstelde of gepolijste oppervlak voorkomen 

worden. Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en 
sluitwerk vlak voor de oplevering aangebracht.
Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden  
moeten worden. Door industriële vervuiling, ijzerdeeltjes  
in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag 
(‘roestaanslag’) op het materiaal ontstaan die het fraaie 
uiterlijk ontsieren.  

Reinigings- en onderhoudsfrequentie RVS hang- en 
sluitwerk
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal  
factoren zoals:

 ◆ aanwezigheid van tram of treinverkeer
 ◆ chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts)
 ◆ stedelijk of industrieel gebied
 ◆ oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen 

Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigings-
frequentie tussen 1 en 4 keer per jaar.

Onderhoudsvoorschriften
Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuur-
middel of schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia en rui-
tenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen.

Indien er vliegroest zichtbaar 
is op het product kan dit 
schoongemaakt worden met 
BUVA RVS CLEAN. Dit is een 
setje bestaande uit een flesje 
van 50 ML RVS CLEAN, een 
sponsje en een polijstblad. 

Gebruiksinstructie
De cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht 
met een vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de 
vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt u met het polijstblad 
verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en 
nawrijven met een droge doek. Om uw RVS nog meer te laten 
glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten 
met onze RVS glans clean. 

Setje RVS CLEAN: 2675109
Spuitbus 400ml: 2675110

De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via 
onze webwinkel.

BUVA Hang- en sluitwerk
Reiniging en onderhoud
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BUVA Hang- en sluitwerk
Nastellen sluitkommen, sluitplaten en scharnieren

Fig. 1
Sluitplaat

Fig. 2 
Losdraaien
schroeven  
in sluitkom

Fig. 3  Boven- en 
ondersluitkom

Schroef kwart slag 
losdraaien

Nastelposities, sluitplaat 430/210

Om de werking van ramen, deuren en kozijnen op te vangen heeft BUVA nastelbaar hang- en 
sluitwerk ontwikkeld. Als de bediening van de sluitingen te zwaar gaat, of als er juist teveel 
speling ontstaat in de afdichting, kunt u eenvoudig zelf de sluitkommen nastellen.

Nastellen hoofdsluitkom deuren (midden in de kozijnstijl):
1. Verwijder de sluitplaat (fig. 1) door de drie schroeven los te draaien.
2. Vervolgens draait u de twee schroeven (fig. 2) van het bovenste stelstuk (ten behoeve 

van de dagschoot) in de sluitkom een kwart slag los
3. Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven. 

Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stel stukje iets op, 
waarna u de schroeven weer aandraait.

4. Zet vervolgens het onderste stelstuk (ten behoeve van de nachtschoot) in dezelfde stand 
als het bovenste stelstuk.

5. Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
6. Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer.

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten meerpuntssluiting raam en deur 
(boven en onder in de kozijnstijl):
1. Draai de twee schroeven op de sluitkom (fig. 3) een kwart slag los.
2. De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onder liggende stelstuk is in horizontale 

richting te verstellen. 
3. Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert, 

zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

Nastellen sluitplaten dubbele ramen en deuren
Binnendraaiende situaties
1. Verwijder het kleinste stelstuk van de grondplaat door de vier

metaalschroeven los te draaien. 
2. Plaats het stelstuk op de gewenste stand en schroef de vier metaalschroeven weer vast.

Buitendraaiende situaties
1. Verwijder de kleine sluitplaat.
2. Plaats deze op de gewenste stand en schroef deze weer vast. De uitslag van de boven- en 

onderschoot is ingesteld conform BUVA werktekeningen. Alleen door plaatsing conform 
deze werktekeningen is de juiste uitslag van de schoten gewaarborgd.

Let op – De sluitplaten type 210 en 430 moeten geplaatst worden conform BUVA werktekeningen.

Nastellen scharnieren ramen en deuren
1. Draai de bevestigingsschroeven aan de kozijnzijde een beetje los.
2. Het kunststof rondsel van de nylon onderlegplaat in het midden van het scharnierbled 

kan nu verdraaid worden. (Het bled kan niet uit zich zelf verlopen tijdens het in- of 
nastellen)

3. Als een deur of raam de gewenste stand heeft kunnen de bevestigingsschroeven weer 
vastgedraaid worden.

Na het stellen van de deuren en de ramen zijn door het toepassen van dit scharnier 
toleranties van deuren, ramen en kozijnen eenvoudig op te vangen. 



Voor probleem
loos functioneren

Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  
E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
10037.10.03.1M

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als uit-
voering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw projecten. 
BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, waar 
behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA kennis-
centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek en 
ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA

Vraag de gratis brochures aan.



Natuurlijk ventileren!
Ventilatieroosters voor de toevoer
FitStream, TopStream, AcouStream,
SusStream, SlideStream

Afvoerventilatoren
SmartStream, Q-Stream Gebruiks- en onderhoudsinstructie
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Verantwoording
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, terwijl 

wij ons tevens het recht voorbehouden even tuele model-, 

maat-, of assortimentswijzigingen door te voeren. 

Daarnaast kunnen normen, voorschriften en bouwbesluits-

eisen wijzigen. Verder zijn onze Algemene voorwaarden  

van toepassing. Deze zijn te vinden op www.buva.nl.
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Waarom ventilatie
Over ventileren in huis bestaan nogal wat misverstanden. 

Veel mensen denken dat een tijdje het raam openzetten 

voldoende is. Dat is niet zo! Na een half uurtje is de frisse 

lucht namelijk vervuild en hopen vocht, luchtjes en afval- 

stoffen zich weer in de woning op. Dit kan leiden tot klachten 

zoals hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergi-

sche reacties. Beter is het om te zorgen voor een constante 

ventilatie. Ook een huis moet de hele dag ademhalen.  

Dus: goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. 

Ventilatie is ook noodzakelijk voor het verdrijven van vocht 

(van onder andere koken, ademen, douchen en wassen) en 

allerlei luchtjes en afvalstoffen uit bouwmaterialen (kool-

waterstoffen, radon, formaldehyde). De hygiënische eisen 

(vocht en luchtjes) zijn veel zwaarder dan de eisen die strikt 

nood zakelijk zijn voor de zuurstoftoevoer. De ventilatie van 

uw woning is afgestemd op de hygiënische eisen.

 

Gemiddeld moet er dagelijks per woning 7 liter vocht afgevoerd 

worden via ventilatielucht. Een vuistregel die aangehouden 

wordt, is dat er per persoon minimaal 25 kubieke meter 

ventilatielucht per uur afgevoerd moet worden, als er geen 

andere vervuilingsbronnen (zoals rokers) aanwezig zijn.  

Bij roken is de minimale luchthoeveelheid die ververst moet 

worden vele malen hoger.

Wat is ventilatie
Ventileren is een constante zwakke luchtstroom die de 

binnenlucht voortdurend ververst. Dit is anders dan het 

tijdelijk openen van een raam. Bij gesloten ventilatievoor-

zieningen is de lucht een half uur na het sluiten van het raam 

alweer van slechte kwaliteit. Gebruik daarom altijd uw 

ventilatieroosters. Te weinig ventilatie kan tot vocht en 

gezondheidsklachten leiden, te veel ventileren leidt tot 

tochtklachten en onnodig energieverbruik. 

Op het moment dat de binnenlucht te vochtig is, leidt dit tot 

een onaangenaam koud gevoel, waardoor u uw verwarming 

hoger zult zetten. Het opwarmen van vochtige lucht kost 

meer energie dan het opwarmen van droge lucht. Daardoor 

kan te weinig venti leren leiden tot een toename in kosten 

voor verwarming.

BUVA Vital Air System
Uw ventilatiesysteem bestaat uit ventilatieroosters die de 

toevoer van verse ventilatielucht mogelijk maken en een 

woonhuisventilator voor de afvoer van de vervuilde ventilatie-

lucht. Om optimaal te ventileren, is het noodzakelijk dat uw 

woning luchtdicht is, zodat de ventilatie ‘gecontroleerd’ uw 

woning binnenkomt. Het knevelende hang- en sluitwerk van 

BUVA draagt bij aan het realiseren van een luchtdichte woning.

 

Toevoer 
De toevoer van ventilatielucht wordt verzorgd door de 

zelfregelende ventilatieroosters van BUVA. Deze roosters 

vindt u in of op uw kozijn. De roosters zijn verkrijgbaar in 

verschillende uitvoeringen. Meer informatie over de 

specifieke roosters vindt u op pagina 5 t/m 8.

Afvoer
De mechanische afvoer van de ventilatielucht wordt verzorgd

door de BUVA Q-Stream of SmartStream, bestaande uit een 

gelijkstroom woonhuisventilator die wordt bediend met een 

hoofd- en eventueel een extra bediening. Meer informatie over 

deze woonhuisventilatoren leest u vanaf pagina 9.

Doorvoer
Om de ventilatielucht, die van buiten via het rooster de 

woning binnenkomt naar badkamer of toilet te laten 

stromen, waar deze afgevoerd wordt, zijn overstroomvoor-

zieningen nodig. Vaak worden deze overstroomvoorzienin-

gen uitgevoerd als spleet onder de deur. In een aantal 

gevallen wordt een doorvoerrooster in de deur toegepast.

Voor een goed werkend ventilatiesysteem is het van belang 

dat deze overstroomvoorzieningen vrij gehouden worden. 

Plaatsing van tochtstrippen onder binnendeuren kan de 

effectiviteit van het ventilatiesysteem negatief beïnvloeden.

In het geval van een SmartStream met afvoer in de slaap-

kamers werkt het systeem ook zonder doorvoersystemen.

Om altijd de juiste hoeveelheid lucht te verversen is een ventilatiesysteem in uw woning geïnstalleerd.  

Goed gebruik van dit ventilatiesysteem is noodzakelijk. Uw woning is uitgerust met het BUVA Vital Air System. 

Dit systeem maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze voldoende te ventileren. In deze brochure wordt de 

werking van ventilatie uitgelegd en wordt beschreven hoe u uw systeem optimaal kunt gebruiken en (laten) 

onderhouden.

BUVA Vital Air System; uw ventilatiesysteem

BUVA Vital Air System: uw ventilatiesysteem
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 BUVA zelfregelende ventilatieroosters
De BUVA ventilatieroosters, die geplaatst zijn in of op uw 

kozijn, zijn wat betreft type, uitvoering en lengte afgestemd  

op uw woning. De verschillende types zijn in deze brochure 

beschreven. Aangezien er in uw woning verschillende 

situaties kunnen voorkomen, kunt u een mix van roosters  

in uw woning aantreffen.

Alle roosters zijn standaard voorzien van een zelfregelende 

klep. De zelfregelende klep zit geïntegreerd in het rooster en 

is (bijna) niet zichtbaar. Deze zelfregelende klep zorgt dat de 

luchthoeveelheid constant blijft en dus onafhankelijk is van 

de windsnelheid. Hierdoor wordt tocht in de woning tot een 

minimum gereduceerd. 

BUVA levert onderstaande roosters:
■	 FitStream

■	 TopStream

■	 AcouStream

■	 SusStream

■	 SlideStream

Vanaf pagina 5 worden van elk rooster afzonderlijk de 

bijzonderheden besproken. 

Het is van belang om niet alle ventilatieroosters tegelijk 

dicht te zetten. De lucht zoekt dan door kleine naden en 

kieren een weg naar binnen. Dit kan ongewenste geluids-

klachten opleveren. Als er een situatie is dat u de ventilatie 

toch wilt beperken - bijvoorbeeld veel wind op één gevel -  

let er dan op dat u (een deel) van de roosters open laat staan. 

Anders zal er een onderdruk in uw woning ontstaan waardoor 

roosters geluidsklachten kunnen veroorzaken.

Geluid van buiten kan door het rooster naar binnen komen. 

Hierdoor lijkt het dat het rooster geluid produceert, terwijl 

dit buitengeluid is. Op winderige dagen kan het voorkomen 

dat het rooster geluid produceert. 

Op zeer winderige dagen (windkracht 7 of hoger) wordt 

geadviseerd de roosters op ongeveer 20% van de capaciteit 

open te zetten. Dergelijke waarden komen slechts enkele 

malen per jaar voor. In extreme omstandigheden wordt de 

zelfregelende werking verminderd. Met het gedeeltelijk dicht 

zetten van het rooster haalt u voldoende lucht binnen, maar 

wordt de luchtstroom toch beperkt. Bij de TopStream en 

SlideStream is dit de op de eerste klik na gesloten stand en 

bij de FitStream als de hendel halverwege staat. Op de 

AcouStream en de SusStream is dit met behulp van een  

indicatie aangegeven.

Hoe ventileren

Gebruiks- en onderhoudsinstructie

Hoe ventileren
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Reinigings- en onderhoudsvoorschriften

Om het rooster te reinigen, klik de aluminium buitenkap van 

het rooster los.

Het losklikken van de kap is het meest eenvoudig door eerst 

de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde.  

Met behulp van een stofzuiger kan de binnenzijde van de 

FitStream schoongemaakt worden. Spuit nooit agressieve 

reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen in het 

rooster. Deze kunnen het rooster beschadigen. Hiermee  

vervalt de garantie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw sopje schoongemaakt 

worden. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen. 

Deze kunnen de laklaag beschadigen. U wordt geadviseerd het 

rooster drie maal per jaar te reinigen. Het opnieuw vastklikken 

van de aluminium kap is het meest eenvoudig door de  

bovenkant in te klikken en daarna de onderkant aan te drukken.

De FitStream mag niet overschilderd worden. Verf kan het 

rooster en de afdichtings rubbers beschadigen.

FitStream
De BUVA FitStream is een ventilatierooster voor  

plaatsing op glas.

De open- en dichtklep van de FitStream wordt met de 

hand bediend.Koord- of stangbediening is optioneel. 

De open- en dichtklep is traploos in elke gewenste stand 

te zetten. Omlaag bewegen van de hendel zet het rooster 

(verder) open. Omhoog bewegen sluit het rooster.

Ventilatierooster FitStream. Klik de onderzijde van de aluminium kap los. De aluminium kap is nu los.

FitStream
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Reinigings- en onderhouds-
voorschriften
Reinigen van het rooster is het meest 

eenvoudig door het geopende rooster 

met een stofzuiger schoon te maken. 

Om het rooster verder te reinigen, kan 

de aluminium buitenkap van het rooster 

losgeklikt worden. Dit is in de meeste 

gevallen niet noodzakelijk.

Het losklikken van de kap is het meest 

eenvoudig door eerst de onderzijde uit 

te klikken (naar je toe halen) en daarna 

de bovenzijde. 

Met behulp van een stofzuiger kan de 

binnenzijde van de TopStream schoon-

gemaakt worden. Spuit nooit agressieve 

reinigings-, smeermiddelen of andere 

vloeistoffen in het rooster. Deze kunnen 

het rooster beschadigen. Hiermee vervalt 

de garantie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw 

sopje schoongemaakt worden. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schuur-

middelen. Deze kunnen de laklaag 

beschadigen. U wordt geadviseerd het 

rooster drie maal per jaar te reinigen.

Het opnieuw vastklikken van de alumi- 

nium kap gaat het meest eenvoudig 

door de bovenkant in te klikken en 

daarna de onderkant aan te drukken.

De TopStream mag niet overschilderd 

worden. Verf kan het rooster en de  

afdichtingsrubbers beschadigen.

TopStream
De BUVA TopStream is een rooster dat is ontworpen voor onzichtbare 

plaatsing op een houten kozijn, achter de buitenmuur. Hierdoor is 

het rooster van buiten (bijna) niet zichtbaar. 

Het rooster wordt geheel van binnenuit in de woning geplaatst. 

De open- en dichtklep wordt met de hand bediend. Koord- of stang-

bediening is optioneel. De open- en dichtklep is door middel van 

klikstanden in elke gewenste stand te zetten.

Ventilatierooster TopStream. Klik de onderzijde van de aluminium kap los. De aluminium kap is nu los.

TopStream

BUVA Natuurlijk ventileren6
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SusStream

De BUVA SusStream is een suskast. Een suskast 

weert storende geluiden van bijvoorbeeld auto’s, 

vliegtuigen, treinen en trams. 

Suskast SusStream.

Klik de onderzijde van de aluminium kap los.

De aluminium kap is nu los.

De open- en dichtklep van de AcouStream en de  

SusStream wordt met de hand bediend. Daarnaast 

is koord- of stangbediening mogelijk. De open- en 

dichtklep is traploos in elke gewenste stand te zetten. 

Omlaag bewegen van de hendel zet het rooster  

(verder) open. Omhoog bewegen sluit het rooster.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften
Om het rooster te reinigen, klik de aluminium buitenkap van het 

rooster los. Het losklikken van deze kap is het meest eenvoudig 

door eerst de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde. 

Met behulp van een stofzuiger kan de binnenzijde van de 

AcouStream en SusStream schoongemaakt worden. Spuit nooit 

agressieve reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen 

in het rooster. Deze kunnen het rooster beschadigen. Hiermee 

vervalt de garan tie van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw sopje schoongemaakt  

worden. Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen.  

Deze kunnen de laklaag beschadigen.

U wordt geadviseerd het rooster drie maal per jaar te reinigen.

Het opnieuw vastklikken van de aluminium kap is het meest  

eenvoudig door de bovenkant in te klikken en daarna de  

onderkant aan te drukken.

De AcouStream en SusStream mogen niet overschilderd worden. 

Verf kan het rooster en de afdichtingsrubbers beschadigen.

AcouStream

De BUVA AcouStream is een susrooster. Een susrooster 

heeft ten opzichte van een standaard rooster een  

verhoogde geluidswering. Hierdoor neemt het  

comfort in de woning toe.

AcouStream en SusStream

7BUVA Natuurlijk ventileren



SlideStream

SlideStream
De BUVA SlideStream is vanwege zijn smalle afmeting  

geschikt voor ventileren in een schuifpui.

De open- en dichtklep van de SlideStream wordt met de hand 

bediend. Daarnaast is koord- of stangbediening mogelijk.  

De open- en dichtklep is door middel van de klikstanden in 

elke gewenste stand te zetten. Omlaag bewegen van de  

hendel zet het rooster (verder) open. Omhoog bewegen  

sluit het rooster.

Reinigings- en onderhouds-
voorschriften
Met behulp van een stofzuiger kan de 

SlideStream schoongemaakt worden. 

Spuit nooit agressieve reinigings-, 

smeermiddelen of andere vloeistoffen 

in het rooster. Deze kunnen het rooster 

beschadigen. Hiermee vervalt de garantie 

van het rooster.

De aluminium kap kan met een lauw 

sopje schoongemaakt worden. Gebruik 

hiervoor nooit agressieve schuur-

middelen. Deze kunnen de laklaag  

beschadigen.

U wordt geadviseerd het rooster drie 

maal per jaar te reinigen.

De SlideStream mag niet overschilderd 

worden. Verf kan het rooster en de  

afdichtingsrubbers beschadigen.
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Q-Stream en SmartStream

Woonhuisventilator
De woonhuisventilator hangt meestal op zolder. Om de 

Q-Stream of SmartStream optimaal te laten functioneren wordt 

geadviseerd de woonhuisventilator eenmaal per twee jaar door 

een erkend installateur te laten reinigen. Hiermee voorkomt u 

dat het systeem vervuilt en dat er te weinig lucht wordt 

afgevoerd.

Voor de bediening van de Q-Stream of SmartStream, zie de 

gebruikershandleiding die u op het deksel van uw woonhuis-

ventilator vindt. Ook als u een andere woonhuisventilator van 

BUVA hebt, vindt u de gebruikershandleiding op het deksel. 

De handleidingen zijn ook te downloaden op www.buva.nl

De BUVA Q-Stream of SmartStream woonhuisventilatoren zorgen voor de afvoer van lucht. De lucht wordt 

afgezogen vanuit de keuken, badkamer, toilet en optioneel de slaapkamers en wasmachine ruimte. De woonhuis-

ventilator is door uw installateur afgesteld, zodat de juiste hoeveelheid lucht afgevoerd wordt. Dit afstellen wordt 

bij de ventielen (Q-Stream) gedaan, of gebeurt volautomatisch (SmartStream). De Q-Stream en SmartStream 

bestaan uit een woonhuisventilator, een hoofdbediening en optioneel één of meerdere extra bediening(en).  

Via de webwinkel van BUVA (www.buva-online.nl) kunt u extra bedieningen voor de Q-Stream bestellen.  

Deze worden geleverd met een duidelijke instructie, waardoor installatie eenvoudig is.

Q-Stream of SmartStream  
woonhuisventilator

Q-Stream 
De ventielen bevinden zich in het toilet, badkamer en keuken. 

In elke ruimte worden deze ventielen in een stand gezet, zodat de juiste 

hoeveelheid lucht afgevoerd wordt. Bij reinigen van deze afvoerventielen 

is het van belang dat deze in de juiste  stand worden teruggeplaatst.

SmartStream 
De SmartStream regelt zelf volautomatisch in. Na reiniging van de ventielen 

hoeft u geen rekening te houden met de positie bij terugplaatsing.

N.B.: Bij de SmartStream Sense wordt voor de slaapkamers in een aantal 

gevallen gebruik gemaakt van instelbare ventielen. Het is van belang deze 

na reiniging in de juiste stand terug te plaatsen.
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Vital Air System

Een belangrijk onderdeel binnen de  

verschillende uitvoeringen van BUVA Vital 

Air Systems zijn de ventilatieroosters uit 

de ‘Stream’-serie. De serie omvat een  

compleet programma ventilatie roosters 

voor alle situaties. Alle Streamroosters  

zijn standaard mechanisch zelfregelend.

Hierdoor komt er, onafhankelijk van de 

winddruk op de gevel, altijd de juiste  

hoeveelheid frisse lucht in de woning. 

Deze comfortabele manier van ventileren 

voorkomt tocht in de woning en bespaart 

energie. Het complete programma biedt 

voor elke situatie een passende oplossing!

FitStream: één type ventilatierooster met  
vier verschillende doorlaten, geschikt voor 
glasplaatsing.
 
TopStream: onzichtbare ventilatie door  
verdekte plaatsing achter de buitenmuur.

AcouStream: een licht geluidsdempend  
ventilatierooster. Zowel geschikt voor glas-
plaatsing als verdekte, onzichtbare plaatsing.

SlideStream: geschikt voor toepassing in 
schuifpuien.

SusStream: geluidsdempend ventileren in 
geluidsbelaste omgevingen. Zowel geschikt 
voor glasplaatsing als verdekte, onzichtbare 
plaatsing.

SusStream HD: de oplossing voor ventileren in 
een hellend dak.

FireStream: 30 en 60 minuten brandwerende 
ventilatieoplossingen voor verdekte plaatsing.

SunStream: ventilatie en zonwering in één.

BUVA ventilatieroosters 
uit de ‘Stream’-serie

1 model, 4 doorlaten

Geluidsdempend en zelfregelend

Onzichtbaar ventileren
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Vital Air System

De BUVA Streamroosters zijn in alle BUVA Vital Air Systems 
toepasbaar:

BUVA Vital Air System SMART: de nieuwe standaard in 
woonhuisventilatie
Een combinatie van BUVA toevoerroosters uit de ‘Stream’-
serie met de BUVA SmartStream woonhuisventilator. 
Het Vital Air System SMART is in drie varianten toepasbaar: 
1. VAS SMART BASE: afvoer uit keuken, badkamer en toilet
2. VAS SMART SENSE: afvoer uit keuken, badkamer, toilet 

en slaapkamers gecombineerd
3. VAS SMART LUX: afvoer uit keuken, badkamer, toilet en 

alle slaapkamers individueel

BUVA Vital Air System Q: traditioneel afvoeren met 
nieuwe techniek
Een combinatie van BUVA toevoerroosters uit de  
‘Stream’-serie met de BUVA Q-Stream woonhuisventilator. 
Het Vital Air System Q is in vier varianten toepasbaar: 
1. VAS Q PICTO: handbediend ventileren met behulp van 

duidelijke pictogrammen
2. VAS Q TIME: tijdgestuurd ventileren 
3. VAS Q QUALI: sensorgestuurd ventileren op basis van 

luchtkwaliteitsensoren
4. VAS Q H2O: energie terugwinning uit ventilatielucht voor 

warm tapwater

Smart

Q

Hang- en sluitwerk uit de  
BUVA PreSets

WM300
warmtepompboiler

Ventileren door  
een hellend dak
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Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  

E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Bezoek ook onze webshop:
www.buva-online.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
13089.13.06.2,5M

Natuurlijk ventileren!

Vraag de gratis 
brochures aan.

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als 
uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw  
projecten. BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, 
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA  
kennis centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek  
en ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA Natuurlijk ventileren



  

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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BEWONERSINSTRUCTIE 
ELECTRISCHE INSTALLATIE 

 
1. Algemeen 
Met betrekking tot de installatie in uw woning, maken wij u  attent op een aantal zaken die van belang zijn bij het 
gebruik en het functioneren van deze installatie. 
 
2. Groepenkast 
De groepenverdeling is vermeld op de kaart in de meterkast. 
 

In de meterkast bevinden zich de elektriciteitsmeter en de hoofdzekering. Deze 
onderdelen zijn verzegeld en mogen alleen door de mensen van het 
elektriciteitsbedrijf worden gerepareerd. De elektriciteit in huis is verdeeld over 
groepen. In de meterkast is elke groep beveiligd in de groepenkast. De stoppen 
hebben plaats gemaakt voor installatie-automaten. De werking is hetzelfde. Bij 
kortsluiting cq. overbelasting wordt de stroom verbroken. Is 
het euvel verholpen dan kan de beveiliging weer worden 
ingeschakeld. 
 
Alle groepen zijn extra beveiligd door minimaal 2 
zogenaamde aardlekschakelaars. Deze schakelaar schakelt 
de stroom uit als u bijvoorbeeld een stroomdraad aanraakt of 
een apparaat beet pakt dat onder stroom staat. Op de aard-
lekschakelaar zit een knop met een T (Test), die u éénmaal 
per maand moet indrukken. Direct na het indrukken behoort 
de stroom uit te schakelen. Gebeurt dat niet, dan moet 
meteen uw installateur worden gewaarschuwd. 
 

Wat moet u doen als de aardlekschakelaar in werking treedt en de stroom dus wegvalt; 
 Schakel alle installatie-automaten uit;  
 Schakel de aardlekschakelaar weer in; 
 Schakel stuk voor stuk de installatie-automaten in, totdat de aardlekschakelaar weer uitvalt. Op die manier kunt 

u erachter komen waar de storing zit. Door binnen deze groep de stekkers van alle toestellen uit het stopcontact 
te trekken valt na te gaan of de storing in de huisinstallatie òf in één van de toestellen zit. 

 Als u het defecte toestel buiten werking hebt gesteld, kunt u de aardlekschakelaar en de installatie-automaten 
weer inschakelen. 

 Blijft de installatie desondanks zonder spanning, dan moet  de installateur worden gewaarschuwd. 
 Standaard is er een hoofdschakelaar geïnstalleerd, middels deze hoofdschakelaar kunt u de gehele installatie 

uitzetten! 
 
3. Loze leidingen 
Voor wat betreft de aangebrachte loze leidingen vestigen wij de aandacht op het volgende: 
 Alle loze buisleidingen worden voorzien van een controledraad. 
 Deze controledraden tonen aan dat de leidingen zijn doorgeveerd en dus "open" zijn. 
 Controledraden zijn niet bedoeld om kabels mee te trekken, hiervoor dient men een trekveer te gebruiken. 

 
In het algemeen wordt gesteld dat de ledige buisleidingen bij oplevering zijn voorzien van een controledraad 
conform de opleveringslijst, klachten van de bewoners dat deze leidingen verstopt zijn worden uitsluitend opgelost 
na ontvangst van een meerwerkbon. 
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4.  Bel 
De elektrische bel kunt u inschakelen door het palletje op de transformator van de bel om te 
zetten.  
 
5. Badkamers 
In badkamers gelden eisen m.b.t. het aanbrengen van aansluitpunten voor stroom, 
Winspiration houdt hiermee rekening tijdens de aanleg. Hierbij mogen er geen elektrische 
aansluitpunten en apparatuur worden aangebracht: 
 Binnen 60 cm vanaf de douchebakrand en/of badrand (horizontaal gemeten) 
 Indien er geen douchebak is aangebracht geldt een afstand van 120 cm vanaf de 

douchekop 
 Boven de 260 cm vanaf de vloer mag wel elektra worden aangebracht. 
Bij de inrichting van een badkamer komt het regelmatig voor dat men een toiletkast plaatst 
nabij het spiegellichtpunt om deze kast van stroom te voorzien. 
Wij willen u er met klem op wijzen, dat elektrische delen van deze kast zich niet binnen de 
genoemde zones mogen bevinden. Dit is namelijk tegen de voorschriften! Daar deze kasten niet door ons worden 
geleverd en gemonteerd dragen wij ook geen verantwoording indien door derden toch apparatuur binnen de zones 
wordt aangebracht. 
Indien  u tijdens de bouw van uw woning heeft gekozen voor een casco badkamer valt de installatie hiervan geheel 
buiten de garantie op de installatie. Wij dragen in dat geval ook geen  enkele verantwoording voor de eventuele 
schade als gevolg van aanleg door derden. 
 
6. Rookmelders 
Uw woning is standaard voorzien van optische rookmelders. Deze zijn aangesloten 
op het lichtnet en zijn tevens voorzien van een batterij, zodat bij tijdelijke 
stroomuitval de rookmelders toch blijven functioneren. Deze batterijen zijn over het 
algemeen niet oplaadbaar. De batterijen van de rookmelder dienen dan ook na 
verloop van ca. 4 jaar te worden vervangen.  
Ook de rookmelders dient u regelmatig te testen door de testknop op het apparaat in 
te drukken, geadviseerd wordt om dit wekelijks te doen. 
De rookmelders worden direct na de montage voorzien van stofhoesjes, dit om te 
voorkomen dat de rookmelders vervuilen en als gevolg daarvan vals alarm geven. U 
dient deze stofhoesjes zelf na oplevering te verwijderen. Wij raden u dringend aan 
om tijdens kluswerkzaamheden de rookmelders ook te beschermen door middel van stofhoesjes, bewaar deze 
daarom goed. 
Door stofdeeltjes in de woning vervuilen de rookmelders waardoor er een vergrootte kans op vals-alarm ontstaat. U 
dient jaarlijks de rookmelders te reinigen door met de stofzuigerslag de rookmelders uit te zuigen. 
 
Meer informatie kunt u terugvinden in de documentatie van de fabrikant welke in uw woning is achtergelaten, 
achter de meterkastkaart. 
 
7. Installatie 
De elektrische installatie is met zorg aangelegd en uitgebreid getest. Mocht onverhoopt blijken dat uw installatie 
gebreken vertoont kunt u dat via de bouwkundige aannemer kenbaar maken. Zij zullen uw klacht via de afdeling 
klachtenafhandeling verder met  de betrokken partijen opnemen. 
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wijzigingen in de installatie welke door derden na de oplevering zijn 
aangebracht niet onder de garantie vallen. Indien hierdoor storingen ontstaan zullen deze op basis van regie worden 
opgelost. 
 
 


