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   Aan de eigenaren van de  

7 won Overschie  

te  Rotterdam  

 

 

      Bergschenhoek, februari 2019 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Nu u eigenaar bent van een nieuwe woning, is het voor u van belang kennis te nemen van een aantal 

zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw woning. 

 

Bij de aankoop van uw woning heeft u van het Woningborg, een garantiecertificaat en een boekje 

ontvangen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016. 

Hierin zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u zeker van pas komen bij het in gebruik 

nemen en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende installaties. 

 

Als aanvulling geven wij u nog de algemene projectgegevens, leveranciers- en toegepaste materialen, 

kleuren en onderhoudsadviezen e.d. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en verblijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V.  
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Herstelwerkzaamheden en/of klachten 

 

Nu uw woning is opgeleverd, is uw kopersbegeleider niet langer meer uw contactpersoon. De uitvoerder is 

verantwoordelijk voor het oplossen van de opleverpunten en eventuele nieuw geconstateerde ‘gebreken’. 

Het uitvoeringsteam zal uw punten beoordelen en daar waar nodig de (herstel)werkzaamheden coördineren 

(eventueel afgestemd met de betreffende onderaannemer/ installateur). Hij zal u ook op de hoogte houden 

van de afhandeling van deze punten.               

Als alle opleverpunten van het project zijn afgehandeld, zal het uitvoeringsteam het project overdragen aan 

de afdeling nazorg. Zij zullen vanaf dan uw contactpersoon zijn voor alle lopende zaken. Eventuele vragen 

kunt u vanaf dan stellen per e-mail ( nazorg@batenburgbv.nl ) t.a.v. mevrouw Aline Breugem.  

Nieuwe klachten / gebreken kunt u melden via het webformulier op onze site www.batenburgbv.nl/nazorg/ 

door gebruik te maken van dit formulier wordt de afhandeling digitaal geregistreerd voor een betere en 

snellere afhandeling.  

  

Leeuwenhoekweg 22 
Postbus 103 
2660 AC Bergschenhoek 
Telefoon 010 – 5243311 
Telefax  010 – 5212702 

Rabobank Bergschenhoek 
Rekeningnr.: 10.66.00.036 

     K.v.K. nr.: 24131898 
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Algemene projectgegevens 7 won. Overschie  
 

 

Architect      Bias Architecten  

     Maaskade 127 

     3071 NK  Rotterdam 

     010 – 280 01 36 

     

 

Uitvoerend bouwbedrijf   Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V. 

     Leeuwenhoekweg 22 

     Postbus 103 

     2660 AC  Bergschenhoek 

     010 – 524 33 11 

 

     Nazorg/Service: 

     Mw. A. Breugem 010 – 524 33 11 

     Email : nazorg@batenburgbv.nl 

      

 

Constructeur    Jecon Engineering 

     Ter Steeghe Ring 101  

     3331 LX  Zwijndrecht  

     06 – 238 498 49 

  

 

Loodgieterswerk, verwarming en  Bonte Installaties B.V. 

     Architronlaan 2-61 

     Postbus 6 

     5320 AA  Hedel 

     073 – 599 27 61 

 

 

Elektrische installatie   Lok Techniek B.V. 

     Broekveldselaan 11 

     2411 NL  Bodegraven 

     0172 – 612 207 

 

 

Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 

     Schuttevaerweg 43 

     3004 BA  Rotterdam 

     010 – 262 07 44 
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Tegelwerk    Tegel Idee B.V. 

     Kelvinring 22 

     2952 BG Alblasserdam 

     078 – 691 39 48 

 

 

Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    

     Postbus 49      

     3000 AA Rotterdam 

     088 – 896 39 63 (klantenservice) 

 

 

Water     Evides 

     Postbus 4472      

     3006 AL Rotterdam     

     0900 – 0787 (klantenservice)) 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 

 

Grondwerk, bestrating en beplanting 

M.C. van der Spek 

Herenweg 56 

2751 DB Moerkapelle  

 

Begane grondvloer   Ribbenvloer 

De Ruwbouwgroep Groep 

Ambachtsweg 16 

4906 CH Oosterhout 

 

Verdiepingsvloer   Breedplaatvloer 

De Ruwbouwgroep Groep 

Ambachtsweg 16 

4906 CH Oosterhout 

 

Prefab betonproducten 

Vebo beton B.V. 

Rontgenweg 3 

3752 LJ  Bunschoten 

 

Gevelstenen en dakpannen 

GDS Keramiek B.V. 

Motorenweg 31 

2623 CR Delft 

 

Prefab dakplaten 

Linex Prefab Daksystemen B.V. 

Afrikaweg 7 

4561 PA  Hulst 

 

Gevellateien 

van Kooten Handel 

Grotenoord 47 

Postbus 196 

3341 LT Hendrik Ido Ambacht 

 

Houten buitengevelkozijnen en deuren 

Timmerbedrijf Colet  

Hoofdstraat 40A 

4265 HL Genderen 

 

Beglazing  

Karko Glashandel B.V. 

Hastelweg 141 

5652 CJ Eindhoven 

 

Dakbedekking    

KleiVa dakbedekkingsbedrijf B.V.  

Nessenweg 15 

2995 DA Heerjansdam 
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Trappen 

Vios trappen b.v. 

Hoogeind 70 

3465 HD Driebruggen 

 

Binnenwanden 

De Bruyn Intergips B.V. 

Laan van Londen 200 

Postbus 130 

3300 AC Dordrecht  

 

Binnendeurkozijnen en binnendeuren 

Verdouw 

Middelblok 166 

2831 BR   Gouda 

 

Garagedeuren 

Voskamp deurtechniek B.V. 

Bornerbroeksestraat 459d 

7609 PK  Almelo 

 

Hang- en Sluitwerk 

Mastermate Technische Groothandel 

Importweg 3 

2645 EC Delfgauw  

 

Natuur- en kunststeen 

Nibostone 

Voltastraat 15 

Postbus 3110 

5902 RC Venlo 

 

Schilderwerk 

Groenenboom B.V. 

Schuttevaerweg 43 

3044 BA  Rotterdam 
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Kleuren- en Materiaalstaat Exterieur 
 

Gevelvlakken 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Metselwerk Handvorm Baksteen Oranje genuanceerd  

Metselwerk plint Handvorm Baksteen Bruin genuanceerd 

Voegwerk  Zandcement Donkergrijs  

Beschieting gevel Eternit Cedral gepotdekseld C07 = RAL 9001 

Lateien Staal thermisch verzinkt RAL 7016 Antraciet 

 

 

Daken 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Dakpannen Keramisch Donkergrijs 

Goten  Zink   

Dakranden en overstekken Garantieplex RAL 9001 wit 

Hemelwaterafvoeren  PVC Grijs  

 

 

Kozijnen, ramen en deuren 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Buitenkozijnen Hardhout RAL 9001 Cremewit 

Entreedeur  Alutherm multiplex RAL 7036 platina grijs  

Vaste delen kozijnen buiten Hardhout  RAL 9001 Cremewit 

Vaste delen kozijnen binnen  RAL 9001 Cremewit 

Draaiende delen buiten Hardhout  RAL 9001 Cremewit  

Draaiende delen binnen  RAL 9001 Cremewit 

Bergingskozijn+deur  Hardhout RAL 8004 Koperbruin 

Raamdorpels Prefab beton grijs 

Beglazing Glas Blank 
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 Onderhoudsadviezen 
 
Open stootvoegen 

In de gevel zijn op diversen plaatsen open stootvoegen gehouden. 

Deze open voegen bevorderen een noodzakelijke ventilatie in de 

spouw en dienen daarom dan ook altijd open te blijven. 

 

Platte daken 

De waterdichte laag op de platte daken, bestaat uit een bitumineuze bedekking. Wij adviseren U om hierop 

geen ladder of dergelijke voorwerpen te plaatsen en het belopen van deze bedekking tot het minimum te 

beperken. Hierdoor kunt u lekkages, door mechanische beschadiging voorkomen. 

 

Hemelwaterafvoer 

Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke verstoppingen 

(bijvoorbeeld door herfstbladeren)  kunnen worden voorkomen. 

 

Overwitten spuitpleister 

De plafonds en wandgedeelten boven het tegelwerk in uw woning zijn afgewerkt met spuitpleister. U kunt 

vlekken op spuitpleister verwijderen d.m.v. een zacht borsteltje met vloeibare zeepoplossing. Het borsteltje 

liefst in draaiende beweging; uitvoerig lang borstelen in elk geval vermijden. Vervolgens met een goed 

uitgeknepen spons nawrijven. Verder geven wij U onderstaand advies voor het eventueel oversauzen van de 

spuitpleister: 

 

a. Ondergrond stofvrij maken met een zachte borstel; 

 

b. Latex muurverf d.m.v. blokkwast of rol aanbrengen, zo nodig 

 in twee lagen. Altijd werken van het licht af. Gereedschap 

 direct na gebruik goed met water reinigen. 

 

c. De ontmoeting tussen het plafond en de tussenmuren bestaat uit twee van elkaar 

 verschillende materialen, t.w. beton en daartegen Gibo (gips) 

 hier kan een krimpnaad ontstaan, ook mede doordat de betonvloer 

 iets nazakt. Behandeling zoals b. 

 

Door regelmatig goed ventileren kunt u de noodzaak van overschilderen lang uitstellen. 

 

Maatregelen bij strenge vorst 

 

Indien strenge vorst wordt verwacht, is het raadzaam de kamerthermostaat 's nachts niet te laag in te stellen 

met het oog op bevriezingsgevaar van waterleidingen enz. Bij temperaturen onder of nabij nul graden is het 

wenselijk de toegangsdeuren van onverwarmde ruimten, waar zich leidingen bevinden, open te houden. 

Tevens dient U bij deze temperaturen uw eventuele buitenkraan af te sluiten en de leiding te laten leeglopen. 
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Wat U moet weten over isolerend dubbel glas 
 
Barometrische invloeden 

De dubbele beglazingseenheden worden hermetisch gesloten onder de op dat moment heersende 

weersomstandigheden, zoals een hoog of laag drukgebied. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan alle 

mogelijke omstandigheden zoals wisselende barometrische druk, temperatuur e.d. 

 

In verband hiermede en ten gevolge van een kleine fabricagetolerantie op de spouwbreedte kan een geringe 

variatie in de afstand tussen de beide ruiten optreden. Optisch is dit soms waarneembaar door enige 

vervorming van in de ruit weerspiegelende beelden of het dubbel 

waarnemen van b.v. autolampen. 

 

Wanneer glasruiten precies evenwijdig staan en even dik zijn, kunnen soms olieachtige vlekken optreden. Deze 

vlekken zijn niet alarmerend en zijn beslist geen fouten noch het gevolg van vettige aanslag. 

 

Condensvorming aan kamerzijde 

Wij constateren regelmatig dat bij gebruikers van isolerend dubbel glas ongenoegen ontstaat door het 

incidenteel optreden van condens op dit glas, iets dat volgens hen niet mag voorkomen. 

 

Condensvorming (het zogenaamde "beslaan") aan de kamerzijde van het dubbel glas komt niet vaak voor, 

maar is beslist niet uitgesloten. Dit hangt n.l. af van: 

 

a. temperatuur in en buiten de woning; 

 

b. de relatieve vochtigheid in de woning. 

 

Het condens verschijnsel is alleen te voorkomen door de vochtigheid in de woning omlaag te brengen door 

middel van ventileren. 

 

Onderhoud 

De afdichting van elke beglazing, d.m.v. welke kitsoort ook, vraagt onderhoud. De reden is dat deze veroudert 

en krimpt. Hierdoor zou water in de sponning kunnen dringen, waardoor ernstige schade aan zowel kozijn als 

beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dus aanbeveling ook dit belangrijke 

aspect van glas goede aandacht te geven en regelmatig onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld: 

 

a. Bij krimp en uitzakken van de afdichting 

De top van de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en van het glas 

afsteken en verwijderen. Ter plaatse het glas zuiver schoon en vetvrij maken met trichlooretheen (tri). De aldus 

gevormde groef vullen en afwerken met een elastische thiokolkit. Na enkele weken de herstelde afdichting 

behandelen met verf of beits. 

 

b. Het vrijstaan van de sponning in het glas 

De glaslatten uitnemen en ter plaatse de bestaande afdichting verwijderen. Het glas, de sponningkanten en de 

glaslatten goed schoonmaken en ontvetten. De glaslatten herplaatsen, zodanig dat deze 3 mm. vrij van de 

beplating komen en blijven, door het aanbrengen van neopreen afstandblokjes. Aan de andere zijde van het 

glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en verder behandelen als 

onder a. vermeld. 
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c. Bij het vervangen van gescheurde of kromgetrokken glaslatten 

Kunt u, na het vooraf gereed gemaakt en geconserveerd zijn van de nieuwe glaslatten, handelen zoals onder a. 

respectievelijk b. is aangegeven. 

 

Opmerking 

Het gebruik van siliconenkit is sterk af te raden, omdat deze kit niet overschilderbaar is. Waar siliconenkit 

gebruikt is, bestaat de kans op besmetting van aanliggend houtwerk, zodanig dat onder meer slechte hechting 

van verfproducten kan optreden. 

 

Wenken bij gebruik van energie 

De luxe van het onverstandig omspringen met energie kunnen we ons niet meer permitteren. Energie kost 

tegenwoordig veel geld en zal in de toekomst nog meer gaan kosten. Hierna worden een aantal suggesties 

gegeven, hoe op energiegebruik in het huishouden kan worden bespaard. Verwarming, warmwater en koken 

zijn de grootste slokkoppen. De tips die hierop betrekking hebben komen daardoor het eerst aan de beurt. 

 

A. Verwarming/ventilatie van de woning 

       

1. Houdt uw energieverbruik in de gaten door regelmatig, bv maandelijks de meterstanden op te nemen. 

Een handig hulpmiddel daarbij is de energieverbruikerskaart. Ook de jaarlijkse afrekeningen van 

energiebedrijven kunnen hierop ingevuld worden. 

 

2. Zet ’s nachts de thermostaat 4 graden lager. Niet meer, anders duurt het opwarmen van de woning de 

volgende dag te lang en vraagt veel energie. Verlaag de thermostaat ongeveer een uur voordat u gaat 

slapen. 

 

3. Zet de thermostaat lager bij langdurige afwezigheid. 

 

4. Ongebruikte kamers matig verwarmen en de deuren van deze kamers gesloten houden. Denk wel aan 

bevriezingsgevaar. Houdt er rekening mee, dat de temperaturen die voor verschillende vertrekken 

gegarandeerd worden onder extreme weersomstandigheden (zie voor definitie hiervan de uitgave “een 

huis met zekerheid”) alleen gehaald zullen worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. 

 

5. De deur tussen de woonkamer en hal zoveel mogelijk gesloten houden. Er ontsnapt anders veel warme 

lucht naar de bovenverdieping, waar die warmte doorgaans niet nodig is, en er komt koude lucht in de 

woonkamer. De thermostaat blijft er dan voor zorgen dat de temperatuur in de woonkamer op de 

ingestelde waarde blijft. 

 

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

gordijnen of binnenzonwering (aluminium lamellen zonwering met de holle zijde naar binnen gekeerd). 

Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen. Ook isolerende rolluiken 

zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies te beperken. 

 

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

doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen. 

 

8. Ventileer niet meer dan nodig is; bij het luchten van de kamers is het al voldoende het raam korte tijd 

(ong. 10 min.) open te laten staan. Draai hierbij de radiatoren dicht. 

 

 Let wel: ventilatie is noodzakelijk door de behoefte aan frisse lucht.  

 

9. Gebruik de hoogste stand van het basisventilatiesysteem alleen als dit noodzakelijk is voor bv. de afvoer 

van luchtjes. Daarna het ventilatiesysteem in de laagste stand laten staan. 

       

      Probeer een graad lager te stoken. 
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B. Elektriciteitsverbruik 

 

1. Laat u informeren over het energieverbruik van huishoudelijke apparaten die u overweegt aan te schaffen. 

Een energiewijzer of label zit al op diverse apparaten. 

 

2. Doe de koelkast goed dicht en open hem zo kort mogelijk. Zet de koelkast niet in de zon, dit geldt ook voor 

diepvriezers. Warme maaltijden eerst afkoelen voor u ze in de koelkast zet. Haal regelmatig de ijslaag weg 

d.m.v. ontdooien. 

 

3. Doe de verlichting uit in die vertrekken waar niemand is. TL-lampen verbruiken minder energie bij dezelfde 

lichtopbrengst. 

 

 

Tips voor verstandig verwarmen 
 

Bij vloerverwarming als hoofdverwarming 

 

VERSTANDIG VERWARMEN 

Verstandig verwarmen is altijd zuiniger verwarmen. Zonder afbreuk te doen aan uw wooncomfort kunt u 

behoorlijk wat energiekosten besparen als u de volgende tips in acht neemt: 

 

• In verband met besparing op het energieverbruik maar ook in verband met het behouden van een 

redelijke temperatuur én het feit dat door de bouwkundige massa vloerverwarming een langere 

opstooktijd heeft. Doet u er goed aan de kamerthermostaat maximaal 3°C lager in te stellen dan de 

dagtemperatuur. Bij een koude periode in de winter, kan dat zelfs te veel zijn om ’s morgens alle 

vertrekken binnen een redelijke tijd weer op de gewenste dagtemperatuur te brengen. In dit geval 

adviseren wij u om bij vloerverwarming geen nacht- of dagverlaging toe te passen. 

 

• Laat niet nodeloos deuren openstaan tussen warme en koude vertrekken. Verwarm gelijkmatig en 

houdt daarbij de warmte in de woning en zoveel mogelijk in het vertrek waar het u om gaat. 

 

• Indien u de kamer wilt luchten, heeft het bij vloerverwarming geen zin om de groepen tijdelijk dicht te 

zetten. 

 

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

 

• Het effect van de vloerverwarming moet voldoende benut kunnen worden. Zorg dat er zo weinig 

mogelijk isolerende afdekkingen op de vloer zijn. 

 

• Laat bij afwezigheid gedurende een vorstperiode uw installatie regelmatig controleren. Zet alle 

vertrekdeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 
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Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking 
 

Vloerbedekking 

De werking van het vloerverwarmingssysteem is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan de 

oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding. Houdt u daarom rekening 

met enkele voorwaarden. 

 

Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking 

U kunt uiteraard katoenen, wollen of nylon vloerbedekking toepassen, mits de isolatiewaarde van het 

tapijt niet al te hoog is. Wij adviseren een soort toe te passen met een geweven rug en/of een 

foamlaag van maximaal 3mm dikte. Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand  

Rc = 0,10 m²K/W bij de berekening van de capaciteit gehanteerd. Hoe lager de warmteweerstand, 

hoe beter de warmtegeleiding, hoe hoger de warmteafgifte van de vloerverwarming.  

Leg deze vloerbedekking strak op de droge dekvloer. Uiteraard kunt u ook kiezen voor los leggen of 

direct verlijmen met een zelf hardende lijm. Wel raden wij u aan zogenaamde ondertapijten te 

vermijden. En laat voor het lijmen eerst het vocht uit de zand/cement afwerkvloer verdampen, door de 

vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijf te laten. 

 

Plavuizen, tegels, grindvloer en natuursteen 

Een vloerverwarmingssysteem in combinatie met plavuizen, tegels en natuursteen gaan uitstekend samen. 

Ze kunnen in principe direct in de mortellaag gelegd worden. Wilt u de tegels of plavuizen verlijmen? 

Gebruik dan wel een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij 

verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaatsvindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 

opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 

vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 

 

Parketvloeren 

Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of merbau 

zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast kunnen worden. 

Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken,  

dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. 

Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc-waarde) 0,10 m²K/W bij de berekening van de 

capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur van het verwarmingswater 

ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de warmteafgifte van de vloerverwarming hoger. 

Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 

scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. Parket mag nooit gespijkerd worden 

op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen de voorschriften van de parketleverancier 

strikt aangehouden te worden. 

 

Langzaam opstoken van de vloer 

In verband met de werking van de constructievloer na oplevering van uw woning, adviseren wij u om 

een wachttijd van 5 weken aan te houden alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Ook 

adviseren wij u om de vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijft te hebben, voor de droging van 

de afwerkvloer, alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Indien de vloerafwerking gevoelig is 

voor vocht (zoals bij houten / parket vloeren) dient door de leverancier eerst het vochtgehalte 

gemeten te worden. Meestal moet de vloerverwarming tenminste 24 uur uit zijn alvorens de 

vloerafwerking wordt aangebracht. In combinatie met lijmlagen dient er veelal 5 tot 8 dagen gewacht 

te worden, alvorens er langzaam opgestookt kan worden (dit in verband met het uitdrogen van de 

lijm laag). Breng afdoende dilatatievoegen aan, conform het advies van de leverancier, om zettingen 

en scheurvorming op te vangen. Het toepassen van een krimpnet (thermisch verzinkt) of vezels in de 

afwerkvloer beperken de scheurvorming (maar sluiten dit niet geheel uit). Vooral bij het toepassen van 

een gietvloer of PVC-vloer dient u een goed advies bij uw leverancier in te winnen, omdat 

de kans op scheurvorming bij deze vloeren groot is. Geregeld treedt er scheurvorming boven de 

plaatnaden van de vloerelementen op, en dit valt buiten uw garantie.   
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Bijlagen 
 

- Itho Daalderop Gebruikershandleiding  

- Bonte Installatie Aardlekschakelaar en installatieautomaat 

- Bonte Installatie Gebruiksinstructie leidingwaterinstallatie 

- Lok Installatie  vloerverwarming stookprotocol 

- Duco   onderhoudsinstructie ventilatiesysteem 

- Duco   Bedieningsschakelaar 

- Honeywell  T87G Round ON/OFF 

- Firex rookmelder  Gebruikershandleiding 

- Zonnenpanelen LongiMono 

- Verdouw   Onderhoudsvoorschriften houten kozijnen  

- Mastermate  Onderhoudsinstructie Hang- en sluitwerk  

- Karko Glashandel Wat u moet weten over isolerend dubbelglas en HR beglazing 

- Kleiva   Onderhoudsvoorschrift bitumen dakbedekking 

- Groenenboom  Periodieke reiniging voor het behoud verfsystemen 

 

In de woning aanwezig: 

- Handleiding cv-ketel 

- Handleiding rookmelders 



 



Itho Daalderop
HP Cube + Base Cube

niesha
Tekstvak
Downloadlink naar gebruikershandleiding: http://www.ithodaalderop.nl/sites/default/files/documents/07.98.92.106.1_id_2014-01-20-...pdf 



 



Bediening aardlekschakelaarBediening aardlekschakelaarBediening aardlekschakelaarBediening aardlekschakelaar

Als de aardlekschakelaar uit zichzelf is uitgeschakeld, als volgt handelen:

• Alle groepen achter deze aardlekschakelaar uitzetten

• De aardlekschakelaar weer aanzetten

• De groepen één voor één weer aanzetten en kijken bij welke groep hij uitslaat

Alle stekers van de apparaten die op deze groep staan eruit halen

Groep weer aanzetten.  

Blijft hij zitten       :       Storing in één van de apparaten!

Slaat hij weer uit :       Controleer de lampen.

In 90% van de gevallen is er storing in de buitenlampen

• Heeft u nergens stroom na inschakelen aardlekschakelaar en testknop werkt niet.

Waarschijnlijk krijgt u geen stroom aangeleverd.  Check buren / bel energiebedrijf

Aardlekschakelaars                                                           Installatieautomaat

Bediening installatieautomaatBediening installatieautomaatBediening installatieautomaatBediening installatieautomaat

Als de installatieautomaat uitslaat (groep) als volgt handelen

• De schakelaar weer omhoog zetten

• slaat deze er weer uit  :  

apparaten op deze groep verwijderen en opnieuw proberen

• Blijft hij zitten  :  

één voor één de apparatuur weer aansluiten en kijken wanneer hij uitslaat

• Installatieautomaat slaat ook uit bij overbelasting.  

Bekijk of u extra apparatuur heeft aangesloten  

( apparatuur die opwarmt zoals waterkoker, koffiezetter, gourmetset, magnetron, enz.)
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Gebruiksinstructie leidingwaterinstallatie 
Beste bewoner. Uw leidingwaterinstallatie is met zorg aangelegd volgens Nederlandse normen en 

richtlijnen. Het hoofddoel van de leidingwaterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de 

verschillende tappunten in uw woning. Daarnaast wordt het drinkwater in een warmwatertoestel 

verwarmd waarna ook dit warme water wordt verdeeld over een aantal gebruikspunten in de woning. 

 

Verantwoordelijkheden 
Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt 

van uw woning. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op 

vertrouwen dat het drinkwater geleverd door het drinkwaterbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na 

het leveringspunt is de eigenaar/huurder van de woning de verantwoordelijk 

 

Waarom deze gebruiksinstructie? 
Deze instructie is nodig omdat een nieuwe installatie de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden 

vanwege de daarin gebruikte materialen. Bovendien is het water in de leidingwaterinstallatie, net zoals 

het pak melk uit de supermarkt, slechts beperkt houdbaar. Langdurige stilstand van water in de 

installatie in combinatie met een temperatuur boven  

25 °C kan de kwaliteit van leidingwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door 

veranderingen in geur, kleur en smaak van het water.  

 

Metalen in water van nieuwe installatie 
Metalen leidingen of metalen onderdelen van de leidingwaterinstallatie geven in de eerste periode 

van gebruik metalen aan het water af. Dat gebeurt vooral tijdens stilstand. Bovendien kunnen nieuwe 

leidingen, ondanks dat deze bij oplevering zijn gespoeld, nog kleine vuildeeltjes bevatten. Zet daarom 

in de eerste drie maanden elke dag die kranen waarmee de gehele installatie kan worden gespoeld 

een paar minuten open. 

 

Metalen in water van nieuwe kranen 
Ook nieuwe kranen geven in de eerste periode van gebruik metalen aan het water af. Dat gebeurt dus 

ook door nieuwe kranen in een bestaande installatie. Zet daarom alle nieuwe kranen waaruit 

gedronken kan worden, de eerste drie maanden elke ochtend even open om daaruit eerst een 

hoeveelheid van ongeveer één kopje te laten weglopen voordat u water drinkt of gebruikt voor de 

voedselbereiding. 

 

Metalen leidingen of metalen onderdelen 
Als u koperen leidingen heeft in uw woning moet u er rekening mee houden dat bij langdurige stilstand 

van water een heel klein deel van het koper oplost in het water. Het water krijgt hierdoor een beetje 

een ‘metaalsmaak’. Bij te langdurige stilstand kan de concentratie koper te hoog oplopen. Te hoge 

kopergehaltes zijn, bij langdurig gebruik, schadelijk voor de volksgezondheid. Langdurige stilstand van 

water in combinatie met een temperatuur boven de 25 °C. Dit vergroot de kans op groei van de 

legionellabacterie in een leidingwaterinstallatie. Sommige typen legionellabacterie zijn de veroorzaker 

van de veteranenziekte, die in lichte vorm alleen maar griepverschijnselen geeft maar in de zware vorm 

een longontsteking kan veroorzaken. Besmetting heeft plaats door inademing van zeer kleine 

waterdruppeltje in de lucht (waternevel). De bacterie groeit in water bij temperaturen tussen 25 en 

50°C met een optimum tussen 30 en 40 °C. Onder 25 °C heeft vrijwel geen groei plaats en boven 50 °C 

wordt de bacterie gedood. 

 

Hoe houdt u kwaliteitsveranderingen van drinkwater verder beperkt? 

Met een aantal algemene aandachtspunten voor u als gebruiker van de 

leidingwaterinstallatie, kunt u de kans op een kwaliteitsverslechtering van het water 

minimaliseren.  
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Weinig gebruikte tapkranen 
Deze leiden tot langdurige stilstand van water in het leidingdeel naar die kraan. Ga na welke kranen 

minder dan eens per week worden gebruikt. Het is verstandig deze kranen regelmatig – bijvoorbeeld 

wekelijks bij het schoonmaken – een halve minuut door te spoelen. Dat geldt dan zowel voor de koud- 

als warmwaterkranen. Bij verder weggelegen kranen (schuur, garage, zolder) kunt u de spoeltijd 

verlengen tot één minuut. Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat zowel de koud- als 

warmwater-leidingen worden gespoeld. Bij thermostatische mengkranen laat u de 

temperatuurinstelling ongewijzigd op 38 °C staan. 

 

Vakantie 
Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om alle koud- en 

warmwaterkranen een minuut lang te openen. Vergeet niet de gevelkraan. Laat het water rustig 

stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de sproeikop onder water in een 

emmer houden of het sproeistuk van de kraan afhalen. 

 

Warmwatertoestel 
Veelal bent u zelf in staat om de temperatuur van het warmwatertoestel te regelen. Zorg er voor dat 

het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 °C heeft. U kunt hier over het 

algemeen aan voldoen als u het warmwatertoestel afstelt op 60 °C. Overdrijf niet! Te hoge 

temperaturen leiden tot verbrandingsgevaar en tot een verhoogde kans op kalkafzettingen in het 

voorraadvat, het leidingwatersysteem en de kranen. Raadpleeg ook uw gebruik- en 

onderhoudsinstructies van het warmwatertoestel en vraag uw onderhoudsmonteur om de instelling te 

controleren. Heeft u een afleverset voor stadsverwarming met warmwaterbereiding in uw meterkast? 

Gebruik deze niet als opslagkast en zorg dat de ventilatieopeningen onder en boven in de meterkast 

vrij blijven! In verband met de afvoer van (overtollige) warmte mag de natuurlijke ventilatie van de 

meterkast niet worden verstoord. 

 

Doe-het-zelf 
Een aantal tips voor doe-het-zelvers: 

• Gebruik alleen materialen met Kiwa-Keur die toegestaan zijn voor toepassing in   

leidingwaterinstallaties; dus bijvoorbeeld geen tuinslang als leiding. 

• Dop nooit leidingen zomaar af, maar probeer de hele aansluitleiding te verwijderen en verwijder het 

T-stuk bij de aansluiting zodat hier geen aftakstomp overblijft waarin bacteriën kunnen gaan groeien. Dit 

kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de rest van de installatie. 

• Voorkom bij het aansluiten van een kleine elektrische keukenboiler dat de warmwaterleiding ter 

plaatse wordt afgedopt. Laat de warmwaterleiding eventueel in z’n geheel verwijderen door een 

erkend installateur. Daarnaast kunt u een hot-fill keukenboiler overwegen. 

• Laat u adviseren over de benodigde terugstroombeveiliging bij het aansluiten van apparaten. 

• Leg whirlpools en luxe badvoorzieningen bij voorkeur zodanig aan dat ze volledig leeg kunnen lopen 

en er geen water in blijft staan. Raadpleeg de gebruik- en onderhoudsinstructies van de leverancier. 

 

Tuinslang 
Een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen. Bij langdurige stilstand kunnen er zich onder 

invloed van de relatief hoge temperatuur bacteriën gaan ontwikkelen. 

Blootstelling aan dit water tijdens het sproeien van de tuin is ongewenst. Om die reden wordt 

geadviseerd om in de zomerperiode een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt eerst te spoelen. 

Hiertoe hangt u de slang zonder sproeistuk in een gieter en laat het water gedurende 1 minuut stromen. 

Dit water kunt u zonder problemen gebruiken voor de planten. Voor zover dat mogelijk is, kunt u 

natuurlijk ook na elk gebruik de tuinslang leeg laten lopen. 

 



Stookprotocol  ‘’7 woningen te Overschie’’ 

 

1 INLEIDING 

U gaat een woning bewonen die  voorzien is van vloerverwarming als hoofdverwarming. 

Vloerverwarming is een economische en behaaglijke vorm van verwarming. Daarnaast heeft de installatie 

weinig onderhoud nodig. U moet echter wel rekening houden met uw vloerafwerking en stookgedrag. Dat 

is anders dan dat u van traditionele verwarmingssystemen gewend bent. In deze brochure geven we informatie 

over de werking van vloerverwarming en het onderhoud van de installatie. Ook informeren wij u over praktische 

zaken als vloerafwerking in combinatie met vloerverwarming en over de wijze van verwarmen van uw nieuwe 

woning. 

 

 

2 WAT IS VLOERVERWARMING? 

Bij vloerverwarming wordt de warmte van het water in de verwarmingsbuizen door middel van 

warmtegeleiding overgedragen aan de vloer. Vloerverwarming bestaat uit meerdere 

hoofdcomponenten: de zichtbare delen als de warmtebron, de verdeler units en de (ruimte)thermostaat en 

de niet zichtbare delen, de verwarmingsbuizen in de vloer. 

 

Het systeem: 

  
Bij vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd via flexibele kunststof buizen die op de ondervloer betonvloer 

zijn aangebracht. Hierna wordt de dekvloer aangebracht. Door de buizen stroomt warm water, met een 

maximum temperatuur van 45 ºC. Het cv water in de buizen geeft zijn warmte af aan de vloer. Het 

water verwarmt de hele vloer tot maximaal 27 ºC. De warmte wordt op deze manier gelijkmatig verdeeld en dat 

maakt dat het overal in huis lekker warm is. Het warme water ten behoeve van uw vloerverwarming  komt van 

de warmtebron. Door de ingebouwde circulatiepomp in uw ketel of op de verdeler, stroomt warm water door de 

CV-leiding rechtstreeks naar de verdeler(s). De verdeler zorgt ervoor dat het warme water wordt verdeeld over 

de diverse leidinggroepen. De verdelers transporteren het water door de verwarmingsbuizen in uw vloer. Het 

water komt uiteindelijk weer in de verdeler en wordt van daaruit  terug naar de warmtebron getransporteerd. 

 

De gewenste temperatuur van de vloerverwarming regelt u door het instellen van de thermostaat in de 

woonkamer / slaapkamer. De thermostaat staat in verbinding met een thermostaatventiel, welke onderdeel is van 

uw verdeler. De mate waarin het warme water door de verwarmingsbuizen in uw vloer stroomt, is bepalend voor 

de warmteafgifte aan de vloer en dus de temperatuur in een ruimte. Is het koud, dan opent het ventiel en 

stroomt er water door de verwarmingsbuizen. Is het warm, dan sluit het ventiel en stroomt er geen water 

door de verwarmingsbuizen. U beïnvloedt de doorstroming dus zelf door de gewenste temperatuur in te 

stellen op de thermostaat.  

  

 

Energiebesparing in een gezond huis. 

Vloerverwarming is een energiezuinige, behaaglijke verwarming. Vloerverwarming is een lage 

temperatuur verwarming. Door de lagere temperatuur werkt warmtebron efficiënter en goedkoper.  

De vloerverwarming zorgt voor een goede temperatuurverdeling, dit voorkomt dat de lucht gaat circuleren. 

Daardoor is er geen koude trek langs de vloer en zal zich ook minder snel warme lucht 'ophopen' tegen 



het plafond. Doordat er minder luchtcirculatie is, is er ook minder stofcirculatie dan bij centrale 

verwarming met radiatoren.  

 

Ingebruikname van de vloerverwarming 

Over de vloer wordt een afwerklaag aangebracht van minimaal 20 mm. Deze moet minstens vier weken 

uitharden. Daarna kunt u de vloerverwarming gaan gebruiken. 

De vloer kan nu langzaam worden opgewarmd en het bouwvocht uit de vloer moet langzaam verdampen. 

Hiervoor moet u zeker een maand de tijd nemen. De eerste week zet u de kamerthermostaat 2 ºC hoger 

dan de kamertemperatuur op het moment van oplevering. Daarna verhoogt u de temperatuur wekelijks 

bij voorkeur met 1 ºC en maximaal met 2 ºC. De maximale temperatuur waarop u zonder problemen kunt 

stoken, is afhankelijk van de vloerafwerking die u kiest. Voor informatie daarover kunt u terecht bij uw 

vloerleverancier. Wij adviseren u om een vochtmeting te laten doen door uw vloerleverancier, alvorens u 

de vloer aan laat brengen. Hij kan door middel van deze meting bepalen wanneer de vloer exact kan 

worden gelegd. Volgt u vóór het leggen van de vloer de instructies op van uw leverancier. 

 

Hoe wordt uw huis warm? 

De temperatuur kunt u regelen met de thermostaat. Als u de temperatuur met de thermostaat regelt, 

moet u erop rekenen dat het opwarmen een tijdje duurt, omdat het hele oppervlak van de vloer moet 

worden opgewarmd. Dit kost tijd, omdat het even duurt voor de vloer zelf is opgewarmd. Als de vloer 

eenmaal warm is, blijft hij ook lang warm. Zie ook hoofdstuk 3 voor stookadvies in een woning met 

vloerverwarming.  
 

3 VLOERAFWERKINGEN 

Dikte van uw vloerpakket 

In het algemeen geldt dat de uitrusting van uw woning geschikt is voor een vloerpakket van maximaal 15 

mm. Uw vloerafwerking mag een maximale warmtegeleidingsweerstand (Rc) van 0,05 m²·K/W hebben. 

Deze waarde dient aan een parket leverancier of tapijt leverancier vermeld te worden. 

 Met vloerpakket bedoelen we de vloer inclusief toebehoren, zoals bijvoorbeeld lijm of een 

ondervloer. Anders wordt de afstand tussen vloer en deur en/of dorpel mogelijk te gering. Dit geldt 

voornamelijk bij een naar binnen draaiende deur, zoals de voordeur. Vandaar dat we bij een 

vloerafwerking dikker dan 15 mm. adviseren om een inloopmat te leggen ter plaatse van de voordeur. 

Wilt u een dikker vloerpakket leggen, dan is het soms ook mogelijk om uw afwerkvloer op de begane 

grond te laten verlagen. Echter, als u voornemens bent voor deze optie te kiezen, informeert u dan eerst 

bij de leverancier van uw vloer of dat dit een geschikte optie is in combinatie met de door u gekozen 

vloer. Bij sommige vloeren is deze optie niet geschikt omdat de oppervlaktetemperatuur van de vloer dan 

te warm wordt. Dit kan schade veroorzaken aan uw vloer. 

 

Kies de juiste vloerbedekking 

Met name steenachtige vloeren worden vaak toegepast op vloerverwarming. Ook andere vloersoorten, 

zoals tapijt, parket en laminaat lenen zich echter voor toepassing op vloerverwarming. 

Omdat de warmte zich goed moet kunnen verspreiden, is het belangrijk om vloerbedekking te kiezen die 

zelf niet teveel warmte vasthoudt. 

Een paar tips: 

_ Plavuizen zijn de beste keuze omdat die de warmte goed geleiden. 

_ Linoleum, marmoleum en vinylzeil houden zelf enigszins warmte vast en zijn daarom minder 

geschikt. 

_ Kiest u voor tapijt, dan mag de vloerbedekking zeker niet dikker zijn dan 10 mm. De onderlaag mag 

maximaal 3 mm zijn. Tapijt is voorzien van zogenaamde Product Informatie Tapijt (PIT). Op de PITinformatie 

kunt u lezen of het tapijt geschikt is voor vloerverwarming. 

_ Leg geen ondertapijt, want dat houdt teveel warmte vast. 

_ Kiest u parket, neem dan een harde houtsoort. Er zijn parketsoorten die geschikt zijn voor toepassing 

op vloerverwarming. Uw leverancier kan u uitleg en advies geven over vloeren die geschikt zijn in 

combinatie met vloerverwarming. 

_ Er zijn laminaatsoorten die geschikt zijn voor toepassing op vloerverwarming. Vaak wordt dat 

expliciet vermeldt bij de productinformatie. Informeert u hier ook naar bij uw leverancier. 

 

 

 

 

 



Het leggen van de vloerbedekking 

Let bij het leggen van de vloerbedekking op de volgende zaken: 

• Voor het aanbrengen van vaste vloerbedekking zal de stoffeerder het vochtgehalte van de vloer 

controleren. Bij een te hoog vochtpercentage kan de lijm loslaten waardoor blazen worden gevormd. 

De vloerbedekking zal los komen te liggen. Als het vochtgehalte te hoog is, moet de vloer nog een 

tijdje drogen. 

• Bij het aanbrengen van vloerbedekking mag u beslist niet spijkeren. U kunt de kunststofleidingen van 

de vloerverwarming beschadigen. 

• Voordat u start met het leggen van de vloerbedekking, moet de verwarming minimaal 24 uur uit zijn. 

Daarna mag de vloerverwarming over het algemeen een week lang niet aan om de lijm te laten 

drogen. 

• Het is mogelijk om uw vloerbedekking gewoon los te leggen, dit voorkomt onnodig gebruik van lijm 

en maakt eventueel hergebruik mogelijk. Wilt u de vloerbedekking toch lijmen, gebruik dan een 

lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming; vraag hiernaar in de winkel. 

Maak duidelijke afspraken met uw leverancier 

Wat voor vloerbedekking u ook kiest, win altijd advies in bij uw leverancier over de toepassing van de 

betreffende vloerbedekking in combinatie met vloerverwarming. Vraag om een stookinstructie en maak 

duidelijke afspraken betreffende montage en aansprakelijkheid bij schade achteraf. 

 

4 STOOKADVIES VOOR VLOERVERWARMING ALS HOOFDVERWARMING 

Vloerverwarming heeft veel voordelen ten opzichte van andere verwarmingssystemen, het geeft vooral 

een aangenamer binnenklimaat. Er is echter een algemeen bekende eigenschap die afwijkt van andere 

systemen; de traagheid van het verwarmingssysteem. We moeten met deze verwarming dan ook anders 

omgaan dan met een radiatoren verwarming willen we een aangenaam binnenklimaat en een laag 

energiegebruik verkrijgen. 

A. Op de kamerthermostaat stelt u de gewenste temperatuur in. Zorg ervoor dat de temperatuur 

van de vloerverwarming niet teveel schommelt. Wij adviseren u de temperatuur ’s-nachts liefst 

niet of anders hooguit met 1 tot 2 ºC te verlagen. Voor uw energierekening zal dit nauwelijks 

gevolgen hebben. De opwarmtijd is bij vloerverwarming namelijk relatief lang. Laat u de ruimte 

’s-nachts helemaal afkoelen, dan is er ‘s-ochtends ook veel energie nodig om het vertrek weer 

warm te krijgen. In de ruimten met radiatoren kunt u de verwarming aan of uit zetten met de 

radiatorknop. 

B. Houd een ruime opwarmtijd aan. Deze opwarmtijd is voor alle installaties en gebouwen verschillend. 

Deze opwarmtijd is onder andere afhankelijk van: 

- buitentemperatuur; 

- windsnelheid; 

- warm tapwater gebruik tijdens het aanwarmen; 

- vloerafwerking: tapijt, tegels, parket; 

- bouwvocht, gedurende het eerste jaar; 

- keteltemperatuur; 

- duur van de nachtonderbreking van het stoken; 

- vloerconstructie en isolatie. 

De temperatuur loopt geleidelijk op naar de gewenste temperatuur. Het heeft geen zin om de 

thermostaat hoger te zetten, het opwarmen gaat hierdoor niet sneller! 

De thermostaat moet de luchttemperatuur in de kamer kunnen meten. Daarom mag hij niet worden 

ingebouwd en mogen er geen lampen of andere warmte bronnen in de buurt van de thermostaat 

hangen of staan. 

 

5 ONDERHOUD AAN DE INSTALLATIE 

In principe heeft vloerverwarming geen onderhoud nodig, de kunststof leidingen zijn van een duurzaam 

materiaal gemaakt. Ook de verdeler-unit behoeft in principe geen onderhoud. De warmtebron  daarentegen 

moet, net als bij traditionele radiatorverwarming, periodiek onderhouden worden. 



 















Er kunnen maxi-
maal 20 zenders 
worden aange-
meld. De laatst 
gebruikte zender 
is dominant.
Voor het afmelden geldt 
dezelfde handeling, behalve 
dat er 4 knoppen moeten worden 
ingedrukt in plaats van 2. Hierdoor 
worden alle RF-C bedieningschakelaars 
afgemeld!
Bediening
Indien een bedieningsschakelaar is aan-
gemeld kan er voor gekozen worden om 
handmatig te ventileren in:

Met de ‘timer’ kan er tijdelijk ge-
kozen worden voor ‘Hoogstand’. Door 
meerdere keren na elkaar op de timer 
te drukken kan de timertijd worden ver-
lengd (+10 minuten) tot maximaal 30 
minuten. Na het verlopen van de timer 
komt de bedieningsschakelaar terug 
naar de vorige stand.
Batterij
Doordat de RF-C schakelaar geen 
standaanduiding heeft in de vorm van 
bijvoorbeeld een LEDje, is de levens-
duur van de batterij bij normaal gebruik 
ongeveer 10 jaar. De batterij (VARTA 
CR2032 Li-Mn 3V) is niet opgenomen in 
de garantie.

Toepassing 
De RF (Radio Frequente)-C bedieningsscha-
kelaar (zender) kan worden toegepast als 
bediening voor het Duco C System met de 
DucoBox (Basic) 325 / 415 (RF).
Plaatsing en bereik RF-C 
bedieningsschakelaar
De bedieningsschakelaar heeft een bereik 
van 100 meter in het vrije veld (zonder 
obstakels). Afhankelijk van de obstakels die 
het RF signaal ondervindt, kan de afstand 
waarop de RF-C bedieningsschakelaar goed 
functioneert kleiner worden.
Plaats de bedieningsschakelaar niet op een 
metalen ondergrond. Hierdoor zal de wer-
king van de RF-C bedieningsschakelaar sterk 
worden beïnvloed of zal die helemaal niet 
meer werken.
Als de bedieningsschakelaar in de badkamer 
wordt geplaatst mag deze niet in zone 0 (vloer 
van de douchebak) of zone 1 (tot 2,5 meter 
boven de douchebak) worden geplaatst om-
wille van het vocht.
Aanmelden/Afmelden van de RF
bedieningsschakelaar
Binnen 2 minuten na het op spanning zetten 
van de DucoBox, 2 knoppen van de RF-C be-
dieningsschakelaar diagonaal van elkaar  en-
kele seconden tegelijk indrukken. 
De DucoBox zal even in toerental variëren om 
aan te duiden dat het aanmelden is gelukt.
Als de voedingsspanning van de ventilatie-
unit weg valt en later terug komt (door bij-
voorbeeld een onderbreking in de voedings-
spanning), zal de bedieningsschakelaar 
gewoon aangemeld blijven. De DucoBox zal 
na het terugkomen van de spanning opstar-
ten in ‘Middenstand’. 

RF-C bedieningsschakelaar

We inspire at www.duco.eu

= ‘Laagstand’ (30%)

= ‘Middenstand’ (60%)

= ’Hoogstand’ (100%)
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‘Hoogstand’ 

10 min. ‘Hoogstand’ (per druk op de 
knop), daarna terug naar de vorige 
stand

‘Laagstand’

‘Middenstand’



Alle segmenten De code van de micro-
processor (hier voorbeeld)
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de ingestelde temperatuur
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de heersende temperatuur
(hier voorbeeld)

T
8

7
G

 R
O

U
N

D
 O

N
/O

F
F

k
a

m
e

r
t

h
e

r
m

o
s

t
a

a
t

Gebruiksaanwijzing

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

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

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

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

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

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

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

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

50094158-004 A



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

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

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

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

 Thermostaat defect. De thermostaat moet worden vervangen.
 

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

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

© 2014 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.

Printed in Europe. 50094158-004 A
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www.goodwe.com

DNS Series 
Tweevoudige-MPPT, 1-fase

3.0KW 3.6KW 4.2KW 5.0KW 6.0KW

Haal de zon
in huis

IP65

Laagste
opstartspanning @120V

Stille werking

Breed MPPT bereik

Ingebouwde anti- 
reverse functie

De GoodWe DNS-serie is een perfecte match voor residentiële
installaties dankzij het compacte formaat en het lage gewicht.
De GoodWe DNS-serie is vervaardigd met het oog op 
duurzaamheid en levensduur onder moderne industriële 
normen en heeft een IP65-classificatie, zodat deze zowel 
binnen als buiten uw huis kan worden gemonteerd. De 
GoodWe DNS-serie is ook extreem licht - slechts 14 kg -, 
ongeveer 30% lichter dan andere omvormers.



Kleur opties

Technische gegevens GW3000D-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS GW6000D-NS

PV String invoergegevens

Max. DC vermogen (W) 3900 4680 5460 6500 7200

Max. DC ingangsspanning (V) 600 600 600 600 600

MPPT spanningsbereik (V) 80~550 80~550 80~550 80~550 80~550

Opstartspanning (V) 120 120 120 120 120

MPPT spanningsbereik vol vermogen (V) 150~550 180-550 210-550 250-550 280~550

Nominale DC ingangsspanning (V) 360 360 360 360 360

Max. invoerstroom (A) 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11

Max. kortsluitstroom (A) 13.8/13.8 13.8/13.8 13.8/13.8 13.8/13.8 13.8/13.8

Aantal MPP trackers 2 2 2 2 2

Aantal invoerstrings per tracker 1 1 1 1 1

AC uitgangsgegevens

Nominale uitgangsspanning(W) 3000 3680 4200 5000 6000

Max. AC-vermogen (VA) 3000 3680 4200 5000 6000

Nominale uitgangsspanning (V) 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230

Nominale uitgang reeks (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Max. uitvoerstroom (A) 13.6 16 19 22.8 27.3

Output Power Factor ~1 (Regelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend)

Uitvoer THDi (@Nominale uitvoer) <3% <3% <3% <3% <3%

Rendement

Max. rendement 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8%

Euro rendement 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%

Beveiliging

Anti-eiland protectie Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Bescherming tegen omgekeerde polariteit Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Isolatieweerstandsdetectie Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Residuele stroombewakingseenheid Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

AC overstroombeveiliging Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

AC kortsluitbeveiliging Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

AC overspanningsbeveiliging Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur (°C) -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60

Relatieve luchtvochtigheid 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

Max. hoogte (m) ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000

Koeling Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie

Geluidsemissie (dB) <25 <25 <25 <25 <25

Gebruikersomgeving LCD & LED LCD & LED LCD & LED LCD & LED LCD & LED

Communicatie RS485 of WiFi RS485 of WiFi RS485 of WiFi RS485 of WiFi RS485 of WiFi

Gewicht (kg) 14 14 14 14 14

Afmetingen (Breedte*Hoogte*Diepte mm) 354*433*147 354*433*147 354*433*147 354*433*147 354*433*147

Beschermingsklasse IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Nachtverbruik (W) <1 <1 <1 <1 <1

Isolatie Transformatorloos Transformatorloos Transformatorloos Transformatorloos Transformatorloos

Certificaten & standaarden

Netregulering

VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 
EN50438(PL), EN50438(SW)  

AS4777.2, G83, 
IEC61727, IEC62116

VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 
EN50438(PL), EN50438(SW)

AS4777.2, G59, 
IEC61727, MEA, PEA, IEC62116

Veiligheidsmaatregelen IEC62109-1&2 IEC62109-1&2 IEC62109-1&2 IEC62109-1&2 IEC62109-1&2

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4



www.goodwe.com

1.0KW 1.5KW 2.0KW 2.5KW 3.0KW

NS Series 
Enkelvoudige-MPPT, 1-fase

Haal de zon
in huis

Verstelbare
vermogensfactor

Geschikt voor
3-PV-systemen

<25dB

Breed MPPT bereik

Exportcontrole

Externe upgrade

De GoodWe NS-serie is bij uitstek geschikt voor nieuwbouw 
woningbouwprojecten of kleine residentiële toepassingen en
biedt u een bereik van 1 tot 3 kW-modellen voor installaties 
tot 3 PV-modules. De NS-serie steekt gunstig af tegen andere 
omvormers in de vermogensklasse van 1-3 kW vanwege zijn 
kleine ruimtebeslag en lichte gewicht.



Technische gegevens GW1000-NS GW1500-NS GW2000-NS GW2500-NS GW3000-NS

PV Stringinvoergegevens

Max. DC vermogen (W) 1300 1950 2600 3250 3900

Max. DC ingangsspanning (V) 500 500 500 500 500

MPPT spanningsbereik (V) 80~450 80~450 80~450 80~450 80~450

Opstartspanning (V) 80 80 80 80 80

MPPT spanningsbereik vol vermogen (V) 120~450 180-450 230-450 180-450 215-450

Nominale DC ingangspanning (V) 360 360 360 360 360

Max. invoerstroom (A) 10 10 10 18 18

Max. kortsluitstroom (A) 12.5 12.5 12.5 22.5 22.5

Aantal MPP trackers 1 1 1 1 1

Aantal invoerstrings per tracker 1 1 1 1 1

AC uitgangsgegevens

Nominale uitgangsspanning (W) 1000 1500 2000 2500 3000

Max. AC-vermogen (VA) 1000 1500 2000 2500 3000

Nominale uitgangsspanning (V) 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230

Nominal uitgang reeks (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Max. uitvoerstroom (A) 5 7.5 10 12.5 13.5

Uitvoer Power Factor ~1 (Regelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend)

Uitvoer THDi (@Nominal Output) <3% <3% <3% <3% <3%

Rendement

Max. rendement 96.5% 97.0% 97.0% 97.5% 97.5%

Euro rendement 96.0% 96.0% 96.0% 97.0% 97.0%

Beveiliging

Anti-eiland protectie Geintegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Bescherming tegen omgekeerde polariteit Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Isolatieweerstandsdetectie Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Residuele stroombewakingseenheid Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

AC overstroombeveiliging Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

AC kortsluitbeveiliging Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

AC overspanningsbeveiliging Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur (°C) -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60

Relatieve luchtvochtigheid 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

Max. hoogte (m) ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000

Koeling Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie

Geluidsemissie (dB) <25 <25 <25 <25 <25

Gebruikersomgeving LCD & LED LCD & LED LCD & LED LCD & LED LCD & LED

Communicatie RS485 of WiFi RS485 of WiFi RS485 of WiFi RS485 of WiFi RS485 of WiFi

Gewicht (kg) 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5

Afm. (Breedte*Hoogte*Diepte mm) 344*274.5*128 344*274.5*128 344*274.5*128 344*274.5*128 344*274.5*128

Beschermingsklasse IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Nachtverbruik (W) <1 <1 <1 <1 <1

Isolatie Transformatorloos Transformatorloos Transformatorloos Transformatorloos Transformatorloos

Certificaten & standaarden

Netregulering

VDE0126-1-1, AS4777.2
EN50438(PL), G83

ERDF-NOI-RES_13E, 
IEC61727, IEC62116

VDE0126-1-1, AS4777.2
EN50438(PL), G83

ERDF-NOI-RES_13E, 
IEC61727, IEC62116

VDE0126-1-1, AS4777.2
EN50438(PL), G83

ERDF-NOI-RES_13E, 
IEC61727, IEC62116

VDE0126-1-1, AS4777.2
EN50438(PL), G83

ERDF-NOI-RES_13E, 
IEC61727, IEC62116

VDE0126-1-1, AS4777.2
EN50438(PL), G83

ERDF-NOI-RES_13E, 
IEC61727, IEC62116

Veiligheidsmaatregelen IEC62109-1&2 IEC62109-1&2 IEC62109-1&2 IEC62109-1&2 IEC62109-1&2

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Kleur opties





 



 

 



 









 



KleiVa b.v. Dakbedekkingsbedrijf 
Nessenweg 15         

2995 DA Heerjansdam       Internet         : www.kleiva.nl  

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

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

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

 

                                                                                                                                    
* Dakisolatie en dakbedekking.      * Reparatie. 

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

* Onderhoud van bitumineuze dakbedekking.    * Dakbestrating.  

* Onderhoud kunststof dakbedekking.     * Voor bedrijf en particulier. 

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

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Project               : 26 woningen Oude Tol te Reeuwijk 

Behandeld door :  J.A.Vat     

Ons kenmerk     : 2016.0873 

Uw BTW nr.        : NL    

Onderwerp        : Onderhoudsvoorschrift 

Datum            : 6-4-2018                              

                                                                                                              Aan: de nieuwe Bewoners 

 
 
 
Onderhoudsvoorschrift 
 

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

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

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

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

• Reinigen van HWA’s en goten. 

 

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

• Organische- of andere vervuiling verwijderen. 
 

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

de garantie instant te houden 
 

 
 

 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
  

J.A.Vat 
 

Kleiva dakbedekkingsbedrijf B.V. 
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