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   Aan de eigenaren van de  
twee-onder-een kap woningen in het  
project Oude Tol te Reeuwijk 

 
 
 
      Bergschenhoek, juli 2018 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuwe woning, is het voor u van belang kennis te nemen van een aantal 
zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw woning. 
 
Bij de aankoop van uw woning heeft u van het Woningborg, een garantiecertificaat en een boekje 
ontvangen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016. 
Hierin zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u zeker van pas komen bij het in gebruik 
nemen en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende installaties. 
 
Als aanvulling geven wij u nog de algemene projectgegevens, leveranciers- en toegepaste materialen, 
kleuren en onderhoudsadviezen e.d. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en verblijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aannemersbedrijf Batenburg B.V.  
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Herstelwerkzaamheden en/of klachten 

 

Nu uw woning is opgeleverd, is uw kopersbegeleider niet langer meer uw contactpersoon. De uitvoerder is 
verantwoordelijk voor het oplossen van de opleverpunten en eventuele nieuw geconstateerde ‘gebreken’. 
Het uitvoeringsteam zal uw punten beoordelen en daar waar nodig de (herstel)werkzaamheden coördineren 
(eventueel afgestemd met de betreffende onderaannemer/installateur). Hij zal u ook op de hoogte houden 
van de afhandeling van deze punten.               

Als alle opleverpunten van het project zijn afgehandeld, zal het uitvoeringsteam het project overdragen aan 
de afdeling nazorg. Zij zullen vanaf dan uw contactpersoon zijn voor alle lopende zaken. Eventuele vragen 
kunt u vanaf dan stellen per e-mail ( nazorg@batenburgbv.nl ) t.a.v. mevrouw Aline Breugem.  

Nieuwe klachten / gebreken kunt u melden via het webformulier op onze site www.batenburgbv.nl/nazorg/ 
door gebruik te maken van dit formulier wordt de afhandeling digitaal geregistreerd voor een betere en 
snellere afhandeling.  

  

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

Rabobank Bergschenhoek 
Rekeningnr.: 10.66.00.036 

     K.v.K. nr.: 24131898 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
http://www.batenburgbv.nl/nazorg/
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Algemene projectgegevens twee-onder-een kap woningen Oude Tol te Reeuwijk 
 
 
Architect      Ben Kraan Architecten BNA  
     Prins Hendrikstraat 16 
     2411 CT   Bodegraven 
     0172 – 61 92 11 
     
 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     010 – 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem  010 – 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Constructeur    Berkhout Tros Bouwadviseurs BV 
     Scheldestraat 32      
     1823 WB   Alkmaar  
     072 – 572 00 90 
  
 
Loodgieterswerk, verwarming en  Kruit Installaties b.v. 
mechanische ventilatie   Veenweg 2 
     2841 DG   Moordrecht 
     0182 – 37 82 00 
 
 
Elektrische installatie   Lok Techniek b.v. 
     Broekveldselaan 11 
     2411 NL    Bodegraven 
     0172 – 61 22 07  
 
 
Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 
     Schuttevaerweg 43 
     3004 BA  Rotterdam 
     010 – 262 07 44 
 
 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
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Tegelwerk    Tegel Idee B.V. 
     Kelvinring 22 
     2952 BG Alblasserdam 
     078 – 691 39 48 
 
 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer b.v.    
     Postbus 49      
     3000 AA Rotterdam 
     088 – 896 39 63 (klantenservice) 
 
 
Water     Oasen N.V. 
     Postbus 122      
     2800 AC   Gouda     
     0182 – 59 35 30 (storingsnummer) 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
A. Bunnik b.v. 
Weijpoort 21a 
2415 BV Nieuwerbrug 
 
Begane grondvloer   Ribcassettevloer 
Prefab Beton Veghel B.V. 
Kennedylaan 18 
5466 AA   Veghel 
 
Verdiepingsvloer   Breedplaatvloer 
De Hoop Pekso 
Visserijweg 9 
4906 CJ Oosterhout 
 
Prefab betonproducten 
BS Beton b.v. 
Nijverheidsweg 5 
5492 NK Sint-Oedenrode 
 
Balkonplaten 
Noppert beton b.v. 
Damsingel 15 
9262 NB Sumar  
 
Gevelstenen  
GDS Keramiek B.V. 
Motorenweg 31 
2623 CR Delft 
 
Gevellateien 
Halfen B.V.  
Oostermaat 3    
7623 CS  Borne 
 
Houten buitengevelkozijnen en deuren 
Timmerfabriek Ebbers b.v. 
Kampstraat 11 
7075 AA Etten 
 
Aluminium schuifpuien 
Rollecate 
H.G. Zwerusstraat 3 
7951 CZ Staphorst 
 
Beglazing  
Van Leeuwen glasprojecten b.v. 
Keerweer 33 
3316 KA Dordrecht 
 
Aluminium waterslagen 
Euro Aluminium b.v. 
Wagenmakerij 2 
4762 AV Zevenbergen 
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Dakbedekking    
Kleiva 
Nessenweg 15 
2995 DA Heerjansdam 
 
Hekwerken  
Trahecon b.v. 
Gantelstraat 3 
5145 PH   Waalwijk 
 
Trappen 
Vios trappen b.v. 
Hoogeind 70 
3465 HD Driebruggen 
 
Binnenwanden 
VMG Gipsbouw Rotterdam b.v. 
Groenendaal 131 
3011 SP Rotterdam 
 
Binnendeurkozijnen en binnendeuren 
Verdouw 
Middelblok 166 
2831 BR   Gouda 
 
Hang- en Sluitwerk 
Mastermate Technische Groothandel 
Importweg 3 
2600 AJ Delft 
 
Natuur- en kunststeen 
Marmerindustrie Heel  
Jachthavenweg 12 
5928 NT  Venlo-West 
 
Sanitair 
Van Munster b.v. 
Fruiteniersstraat 1a 
3334 KA  Zwijndrecht 
 
 
Tegelwerk 
Tegel Idee B.V. 
Kelvinring 22 
2952 BG Alblasserdam 
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Kleuren- en Materiaalstaat Exterieur 
 

Gevelvlakken 

Metselwerk beige Baksteen WF handvorm S3769 Beige nuance   
Voegwerk  Grijs 
Metselwerk wit Baksteen WF strengpers S4434 Parelwit 
Voegwerk  Grijs 
Metselverband Wildverband  
Kruipruimte ventilatie Muisdichte kunststof roosters Zwart 
Gevelbekleding Hout, Cape Cod 

gemodificeerd houten delen 
RAL 8028 Terrabruin 

Daktrim / muurafdekkappen Aluminium RAL 7030 Steengrijs  
Gevelafdekking muren 
dakterras 

Beton naturel 

Boeidelen Hout RAL 9010, zuiver wit 

 
 

Kozijnen en ramen 

Kozijnen  Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Ramen Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Aanslag draaiende delen Aluminium RAL 8025, Bleekbruin  
Hoekpenanten t.p.v. kozijnen Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Paneelvulling in puien keuken Geëmailleerd hardglas RAL 7024 Grafietgrijs 
Paneelvulling tussen kozijnen  Hout RAL 8028 Terrabruin 
Aftimmering boven kozijnen 
t.b.v. zonwering 

Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 

Lekdorpels topverdieping Beton Naturel 
Lekdorpels Aluminium + anti-dreun RAL 8025, Bleekbruin 
Voordeuren Hout, in kleur geschilderd RAL 7024, Grafietgrijs  
Overige deuren  Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Schuifdeuren Aluminium RAL 8025, Bleekbruin 
Geveldragers Staal RAL 7030, Steengrijs 

 
 

Luifels/pergolas 

Luifels/overstekken Hout, in kleur geschilderd RAL 9010, Zuiver wit 
Buitenplafonds overstek Hout, in kleur geschilderd RAL 9010, Zuiver wit 
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Balkons/terrassen 

Balkonhekken open Staal RAL 9010, Zuiver wit 
Terrasleuningen op beton 
afdekker 

Staal RAL 9010, Zuiver wit 

Tegels en staptegels Draintegels 40x40cm Grijs 

 
 

Overige 

Staalconstructie boothuizen Thermisch verzinkt Naturel 
Hemelwaterafvoeren Zink, vierkant, vlak in de gevel Naturel 
Dakbedekking woning Bitumineus met grindlaag Zwart 
Dakbedekking berging Bitumineus Zwart 

 
 

Terreininrichting 

Vlonders Hout  Naturel 
Beschoeiing steigers Hout Naturel 
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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 kamer wilt luchten, heeft het bij vloerverwarming geen zin om de groepen tijdelijk dicht te 
zetten. 
 

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

• Het effect van de vloerverwarming moet voldoende benut kunnen worden. Zorg dat er zo weinig 
mogelijk isolerende afdekking op de vloer zijn. 
 

• Laat bij afwezigheid gedurende een vorstperiode uw installatie regelmatig controleren. Zet alle 
vertrekdeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 
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Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking 
 
Vloerbedekking 
De werking van het vloerverwarmingssysteem is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan de 
oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding. Houdt u daarom rekening 
met enkele voorwaarden. 
 
Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking 
U kunt uiteraard katoenen, wollen of nylon vloerbedekking toepassen, mits de isolatiewaarde van het 
tapijt niet al te hoog is. Wij adviseren een soort toe te passen met een geweven rug en/of een 
foamlaag van maximaal 3mm dikte. Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand  
Rc = 0,10 m²K/W bij de berekening van de capaciteit gehanteerd. Hoe lager de warmteweerstand, 
hoe beter de warmtegeleiding, hoe hoger de warmteafgifte van de vloerverwarming.  
Leg deze vloerbedekking strak op de droge dekvloer. Uiteraard kunt u ook kiezen voor los leggen of 
direct verlijmen met een zelf hardende lijm. Wel raden wij u aan zogenaamde ondertapijten te 
vermijden. En laat voor het lijmen eerst het vocht uit de zand/cement afwerkvloer verdampen, door de 
vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijf te laten. 
 
Plavuizen, tegels, grindvloer en natuursteen 
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 plaats vindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 
opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 
vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 
 
Parketvloeren 
Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of merbau 
zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast kunnen worden. 
Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken,  
dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. 
Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc-waarde) 0,10 m²K/W bij de berekening van de 
capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur van het verwarmingswater 
ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de warmteafgifte van de vloerverwarming hoger. 
Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 
scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. Parket mag nooit gespijkerd worden 
op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen de voorschriften van de parketleverancier 
strikt aangehouden te worden. 
 
Langzaam opstoken van de vloer 
In verband met de werking van de constructievloer na oplevering van uw woning, adviseren wij u om 
een wachttijd van 5 weken aan te houden alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Ook 
adviseren wij u om de vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijft te hebben, voor de droging van 
de afwerkvloer, alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Indien de vloerafwerking gevoelig is 
voor vocht (zoals bij houten / parket vloeren) dient door de leverancier eerst het vochtgehalte 
gemeten te worden. Meestal moet de vloerverwarming tenminste 24 uur uit zijn alvorens de 
vloerafwerking wordt aangebracht. In combinatie met lijmlagen dient er veelal 5 tot 8 dagen gewacht 
te worden, alvorens er langzaam opgestookt kan worden (dit in verband met het uitdrogen van de 
lijmlaag). Breng afdoende dilatatievoegen aan, conform het advies van de leverancier, om zettingen 
en scheurvorming op te vangen. Het toepassen van een krimpnet (thermisch verzinkt) of vezels in de 
afwerkvloer beperken de scheurvorming (maar sluiten dit niet geheel uit). Vooral bij het toepassen van 
een gietvloer of PVC-vloer dient u een goed advies bij uw leverancier in te winnen, omdat 
de kans op scheurvorming bij deze vloeren groot is. Geregeld treedt er scheurvorming boven de 
plaatnaden van de vloerelementen op, en dit valt buiten uw garantie.   
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In de woning aanwezig: 

- Handleiding cv-ketel 
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Kombi Kompakt  
HReco 24 
HReco 30 
HReco 36 

 

Bedieningsvoorschrift 
Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en 
de werking van het toestel en de installatie. Bewaar dit bedieningsvoorschrift zorgvuldig. 
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1 WERKING VAN HET TOESTEL 
De Intergas Kombi Kompakt HReco combiketel verwarmt tapwater en levert dit aan de warmwater tappunten. 
Tevens verwarmt de Intergas Kombi Kompakt HReco combiketel CV water en levert dit aan de CV installatie. De 
systemen zijn in het toestel dubbelwandig van elkaar gescheiden. Het toestel is voorzien van een modulerende 
regeling. Dit betekent dat het vermogen wordt aangepast aan de gewenste warmtebehoefte. Dit wordt geregeld door 
een elektronische branderautomaat die bij iedere warmtevraag van de verwarming of de warmwatervoorziening de 
brander ontsteekt en de vlam bewaakt. 

1.1 Werking CV 
De warmtevraag ontstaat indien de ruimtetemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur van de 
kamerthermostaat. Indien het toestel dan geen warm tapwater vraag heeft gaat het toestel aan op CV bedrijf. De CV 
temperatuurregeling moduleert op basis van de ingestelde CV aanvoer-temperatuur. Dit betekent dat als de 
gewenste CV aanvoertemperatuur wordt benaderd het toestel het vermogen aanpast. De circulatiepomp heeft een 
nadraaitijd van 1 minuut. De nadraaitijd kan indien gewenst gewijzigd worden. De pomp gaat automatisch 1 keer per 
24 uur gedurende ± 10 seconden draaien om vastzitten te voorkomen. 

1.2 Werking warm tapwaterbereiding 
De warmwatervoorziening wordt automatisch in werking gesteld zodra er meer dan 2 liter per minuut warmwater 
getapt wordt. Gedurende het leveren van warm tapwater wordt geen warmte aan de CV installatie geleverd. 
Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een tapcomfort functie in de branderautomaat 
aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden. De tapcomfort functie kent de 
volgende instellingen: 
Aan: (  LED aan) De tapcomfort functie van het toestel is ingeschakeld. De warmtewisselaar wordt continue warm 
gehouden. Het toestel levert altijd direct warm water. 
Eco: (  LED aan) De tapcomfort functie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het 
gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar alleen op temperatuur gebracht worden in 
periodes waarin op voorgaande dagen warmwater getapt is. 
Uit: (Beide LED’s uit.) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de levering van warm tapwater even 
op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan snelle levering van warm tapwater, kan de tapcomfortfunctie 
uitgeschakeld worden. 
 
De Intergas Kombi Kompakt HReco 24, 30 en 36 gaswandtoestellen zijn voorzien van het CE keurmerk, IP44 en 
de Gaskeur labels HR, HRww, SV, NZ en CW. De Intergas Kombi Kompakt HReco 24 is voorzien van CW 
klasse 3. Dit houdt in dat de Kombi Kompakt HReco 24 geschikt is voor het leveren van tenminste 6 liter 

warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van ≥ 10°C). Hiermee is het mogelijk om 
een bad van 100 liter binnen 12 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd). De Intergas Kombi 
Kompakt HReco 30 is voorzien van CW klasse 4. Dit houdt in dat de Kombi Kompakt HReco 30 geschikt is voor 

het leveren van tenminste 7,5 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van ≥ 
10°C). Hiermee is het mogelijk om een bad van 120 liter binnen 11 minuten te vullen met water van 40 graden 
(gemengd). De Intergas Kombi Kompakt HReco 36 is voorzien van CW klasse 5. De Kombi Kompakt HReco 36 
is geschikt voor het leveren van tenminste 9 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een 

koudwatertemperatuur van ≥ 10°C). Hierdoor is het mogelijk om een bad van 150 liter binnen 10 minuten te 
vullen met water van 40 graden (gemengd). Bij de instellingen “aan”  en “eco”  voldoet het toestel aan de 
Gaskeur CW eisen.  

 

 

2 BEDIENING EN UITLEZING DISPLAY 

 
 Uitlezing   Bediening 
1 Aan/uit  A Aan/uit toets 
2 CV bedrijf of instellen maximale CV temperatuur  B Tap/CV toets, voor instellen gewenste temperatuur 
3 Tapwater bedrijf of instellen tapwater temperatuur  C -  toets verlagen temperatuur 
4 Gewenste temperatuur CV of tapwater in °C / druk CV water in bar / storingscode  D +  toets verhogen temperatuur 
5 Tapcomfort functie eco   E Tapcomfort functie uit / eco / aan 
6 Tapcomfort functie aan (continue)   F Service toets / actuele temperatuur tijdens warmtevraag (display 4) 
7 Bedrijfscode   G Reset toets 
8 Bij storing knipperen    
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2.1 Bedrijfstoestand op het service  display 

— Uit (toestel vorstbeveiliging actief) 3 Ventileren 

 Wachtstand 4 Ontsteken 

0 Nadraaien CV  5 CV bedrijf  

1 Gewenste temperatuur bereikt  6  Tapwater bedrijf  

 2  Zelftest 7 Opwarmen toestel 

 
Wanneer de rode LED boven de reset  toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een 
storingscode. 

2.2  Instellingen van de diverse functies wijzigen 

Door de toets 2 seconden ingedrukt te houden komt u in het gebruikers instellingen menu (LED bij  en het display gaan 

knipperen). Door herhaald op de toets te drukken gaat telkens een andere functie LED knipperen. De waarde van de functie 
kan met de  en  toets ingesteld worden. De ingestelde waarde wordt op het display getoond. 

• Met de reset  toets wordt het instel menu afgesloten en worden de wijzigingen opgeslagen. 

• Wanneer gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instel menu automatisch afgesloten en worden 
de wijzigingen opgeslagen.  

• Met de aan/uit  toets wordt het instel menu afgesloten maar worden de wijzigingen niet opgeslagen. 

 De maximale CV aanvoertemperatuur. Instelbaar tussen 30°C en 90°C (standaardinstelling 80°C).  

 Tapwater temperatuur. Instelbaar tussen 40°C en 65°C (standaardinstelling 60°C). 

3 IN BEDRIJF STELLEN 
Stel het toestel in bedrijf nadat deze waterzijdig, gas- en elektrotechnisch door een erkend installateur is aangesloten en 
gecontroleerd. 
Controleer de volgende punten: 

• De CV installatie en warmwatervoorziening moeten goed gevuld en ontlucht zijn. 

• Het toestel uitgeschakeld is (horizontaal streepje op service  display overige LED’s gedoofd). 

• De waterdruk in de CV installatie moet minimaal 1 en maximaal 2 bar bedragen. Om de waterdruk af te lezen dient het 
toestel te worden uitgeschakeld met de aan/uit  toets. De waterdruk wordt op het temperatuur display weergegeven. 
Nooit het toestel inschakelen als het toestel, de CV installatie en de warmwaterinstallatie niet geheel gevuld en ontlucht 
zijn. 

• De kamerthermostaat moet lager ingesteld zijn dan de temperatuur in de kamer. 

• De gaskraan moet geopend zijn. 

• Schakel het toestel in met de aan/uit  toets op het display (de LED gaat branden, en het service  display dooft). Het 
is mogelijk dat het toestel nu gaat branden t.b.v. de warmwatervoorziening tot de warmtewisselaar op temperatuur is. 

• Stel de temperatuur van de kamerthermostaat hoger in dan de kamertemperatuur. Het toestel gaat branden. 

4 STORINGEN 
Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan het toestel voordoen dan kunnen deze als volgt opgelost worden. Bij 
herhaling of andere storingen dient u altijd contact op te nemen met uw installateur. 
1. De CV installatie wordt niet of onvoldoende warm: 

• Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat. 

• Open de radiatorkranen. 

• Stel de CV watertemperatuur hoger in m.b.v. de en de  en de  toets op het bedieningspaneel (zie § 2.2). 

• Ontlucht het toestel en installatie en controleer de CV waterdruk. 
2. Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm: 

• Zet de warmwaterkraan verder open. 

• Stel de tapwatertemperatuur hoger in m.b.v. de en de  en de  toets op het bedieningspaneel (zie § 2.2). 
3. De rode LED boven de reset  toets knippert. Op het temperatuur display (4) worden de volgende codes 

aangegeven: 

• 1  Het toestel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open de radiatorkranen ontlucht het toestel en 
installatie en controleer de CV waterdruk. Zo nodig bijvullen (zie § 5 ). 

• 4   De brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dat het geval, raadpleeg dan uw installateur.   

Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset   toets en het toestel zal opnieuw in werking treden. 

• 5   Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.   

• 6   Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.   

Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het  installatievoorschrift. 
 

 

BELANGRIJK 

Raadpleeg altijd uw installateur bij herhaaldelijk optreden van deze of andere storingen 
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5 VULLEN EN ONTLUCHTEN VAN TOESTEL EN INSTALLATIE 
Let. op: Schakel het toestel uit met de  toets. Pas na het vullen en ontluchten het toestel weer inschakelen. 

5.1 Vullen en ontluchten van het CV systeem 
Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient de druk in de installatie bij een koude installatie 

tussen de 1 en 2 bar te zijn. Dit is af te lezen op het temperatuur display wanneer toestel uitgeschakeld is (  -  op 
service  display). Indien de druk tijdens CV bedrijf lager wordt dan 0,5 bar dan zal dat knipperend op het display 
worden getoond.  
 Wanneer de druk te laag is dient de installatie bijgevuld te worden. Ga als volgt te werk: 

• Sluit de vulslang aan op de drinkwaterkraan en vul deze met water tot zich geen lucht meer in de slang bevindt. 

• Sluit de vulslang aan op de vul- /aftapkraan onder het toestel. 

• Open de drinkwaterkraan en vervolgens de vul- /aftapkraan. 

• Vul het toestel en de installatie tot een waterdruk tussen de 1 en 2 bar (bij een koude installatie). 

• Sluit de vul- /aftapkraan en vervolgens de drinkwaterkraan. 

• Ontlucht de installatie en het toestel. 
Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich links boven op het toestel. 
De installatie kan via de ontluchtingskraantjes op de radiatoren en/of een ontluchter in de leidingen ontlucht 
worden. 

• Controleer of de waterdruk in de installatie na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet 
voorgaande herhalen. 

Moet er enkele malen per jaar gevuld worden, waarschuw dan uw installateur. Er is dan mogelijk sprake van een 
lekkage. 

5.2 In gebruik nemen van de warmwater voorziening 
Breng het tapwater gedeelte van het toestel op druk door de hoofdkraan en/of inlaatcombinatie te openen. 
Ontlucht het toestel en het leidingsysteem door een warmwaterkraan te openen. Laat de kraan open staan totdat 
alle lucht uit het toestel en de leidingen is verdwenen. Draai de warmwaterkraan dicht. 
Controleer de aansluitingen op lekkages. 

6 VORSTBEVEILIGING 
Om bevriezing van de condensafvoerleiding te voorkomen, dient het toestel in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd te 
worden. 
Het toestel is voorzien van een vorstbeveiliging die, zolang de netspanning aanwezig is, de CV pomp en zo nodig de 
brander inschakelt als de temperatuur van de warmtewisselaar te ver daalt. 
 
Opmerking: Indien een (externe) vorstthermostaat in de installatie is aangebracht en op het toestel aangesloten, is 

deze niet actief als het toestel op het bedieningspaneel is uitgeschakeld(  -  op service  display). 

7 ONDERHOUD 
Het toestel kan met een vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak- of 
oplosmiddelen. 
Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur gecontroleerd en zonodig gereinigd te 
worden. Hetzelfde geldt voor de rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding. 
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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.

50094158-009 B

Gebruiksaanwijzing



Voeding
De Round On/Off wordt gevoed door een speciale Lifetime Power Pack.

Bij normaal gebruik werkt dit power pack gedurende de hele 
levensduur van de thermostaat zonder vervangen te hoeven worden.

Inleveren en recycling
Gooi elektronisch afvalmateriaal niet weg, maar lever ze in bij het afvalbrengstation (klein chemisch afval). 
U kunt de speciale Lifetime power pack met montageplaat ook inleveren bij diverse winkels.
Nooit verbranden of in open vuur gooien.

Storingswijzer
 Geen voeding naar Controleer of de thermostaat op de juiste wijze op de montageplaat is geplaatst.
 de thermostaat. 

 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

© 2015 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.

Printed in Europe. 50094158-009 B

WEEE-richtlijn 2012/19/EU
Richtlijn voor elektronisch en
elektrisch afvalmateriaal
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Gebruiksaanwijzing

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

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

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

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

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

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

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

Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het beste 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.

50094158-001 B



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.

 Het cv-toestel heeft Er verschijnt een “F” eventueel gevolgd door een één- of tweecijferige code. Raadpleeg
 een storing. de handleiding van het cv-toestel voor een verklaring van deze code.

 OpenTherm® Ot en de ruimtetemperatuur worden afwisselend getoond. Controleer de bedrading en 
 communicatiefout aansluiting van de thermostaat op het cv-toestel. Is de thermostaat aangesloten op de
 (knipperend).  klemmen bestemd voor OpenTherm® communicatie? Raadpleeg de handleiding van het 

cv-toestel voor de juiste aansluiting.

 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. 50094158-001 B
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1. NORMALE REINIGING  
 
De normale reiniging van het glas geschiedt met voldoende schoon water, waaraan u eventueel een beetje neutraal 
afwasmiddel of een ander aangepast commercieel product toevoegt. Verder gebruikt u een trekker of speciaal hiervoor 
bestemde doeken. Na de eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te drogen. 
 

2. FREQUENTIE  
 
De frequentie waarmee u de beglazing reinigt hangt sterk af van de omgeving en haar mate van vervuiling. Beglazing 
wordt sneller vuil in een stoffige, industriële omgeving, temidden van druk autoverkeer, aan de zee of wanneer ze weinig 
aan regen wordt blootgesteld. Gebrekkige voorzorgsmaatregelen bij het ontwerpen van de gevel of het plaatsen van de  
beglazing spelen eveneens een rol. de frequentie dient zodanig te worden aangepast dat een normale reiniging, zoals 
hierboven beschreven, volstaat. Wij raden u aan de beglazing minimaal eenmaal in de 6 maanden te reinigen. 
 

3. BIJZONDERE REINIGING  
 
Wanneer een normale reiniging niet volstaat kan men: 

 Vetvlekken en organisch vuil verwijderen met oplosmiddelen als isopropylalcohol of aceton, die u met een zachte, 
schone doek aanbrengt. 

 De overige resten verwijderen door met een oplossing van cerium-oxyde in water – 100 tot 200 g per liter   – licht 
over het glas te wrijven. 

 Vervolgens uitgebreid spoelen en het glas verder normaal reinigen. 
 

4. EERSTE REINIGING NA DE VOLTOOIING VAN EEN WERF  
 
Vooral bij een eerste reiniging na voltooiing van een werf kunnen beglazingen extra vuil zijn. Wij raden u daarom aan: 

 Etiketten en kurken afstandhouders zo snel mogelijk te verwijderen. 
 Het glas uitgebreid te spoelen, om meteen alvast zoveel mogelijk stof te elimineren. 
 Eerst een normale reiniging te verrichten om vervolgens te kijken  wat er nog aan vuil over is. 
 Heel zorgvuldig de aller ernstigste afzettingen van lijm, kit, cement, enz. te verwijderen met behulp van een 

speciale krabber of een scheermesje. het risico op krassen is bijzonder groot en u moet dus altijd heel goed 
opletten. Vooral bij gecoat glas. 

 Waar nodig een bijzondere reiniging toe te passen. 
 

5. SPECIFIEKE KENMERKEN VAN GECOAT GLAS  
 
Dit soort beglazing, en met name die van het type zonbeheerse beglazing (b.v. stopsol, sunergy en G-fast), bevat een 
laagje metaaloxide dat warm op het glas is aangebracht. Deze metaaloxiden zijn bijzonder sterk en duurzaam. Wanneer 
de coating aan de binnenzijde van de isolerende beglazing (positie 2 of 3, in contact met de lucht- of gasspouw) is 
aangebracht, zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. In een beglazing of wanneer de coating aan de buitenzijde 
van de isolerende beglazing zit (positie 1, buitenzijde van het gebouw, of positie 4, binnenzijde van het gebouw), zijn de 
hierboven beschreven normale en bijzondere reinigingen eveneens geschikt. Maar in dit geval moet u er wel van bewust 
zijn dat u hier te maken heeft met een doorzichtig en dus zeer dun metaaloppervlak. Dit betekent dat: 

 Elke kras onherroepelijk door het oppervlak van de coating dringt. 
 Elke overdadige mechanische behandeling de coating lokaal kan doen verdwijnen. 
 Elk contact met metalen voorwerpen vermeden dient te worden. 
 Alle chemische producten vermeden dienen te worden die het oppervlak op de één of andere manier 

onherstelbaar zouden kunnen aantasten. 
u dient dan ook bijzonder goed te letten op de voorzorgsmaatregelen die in dit document worden genoemd. Bij hardnekkig 
vuil zal u een beroep moeten doen op de behandelingen en producten van ervaren specialisten. 
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6. PREVENTIEVE MAATREGELEN  
 
Een goede preventie van vuil is de beste manier om reinigingsproblemen te voorkomen en uw onderhoudskosten te 
beperken. Hierbij zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan: 
Bij het ontwerp: 

 Ontwaterings- en lozingssystemen, zodat vuil water afkomstig van bakstenen, beton, zink, dakbedekking, enz. 
niet over de beglazing kan stromen 

 Toegangswegen ten behoeve van de reiniging bij de werkzaamheden: 
 Lopers vermijden van pleister, beton, roest of overvloedige stofresten, enz. 
 Vuil en spatten van verf en gevelbehandelingsproducten vermijden 
 Voorkomen dat bij las- of slijpwerk metaalresten op de beglazing zouden kunnen spatten. Deze zijn namelijk 

achteraf niet meer te verwijderen. 
 Zo nodig de beglazing met een zeil of plastic film beschermen, mits u er voor zorg draagt dat u voldoende 

geventileerde en droge lucht doorlaat. 
 Geen voegen, kitten, oliën, siliconen, enz. gebruiken die sporen op de beglazing achterlaten 
 De gebruiksaanwijzing respecteren 
 De plaatsingsvoorschriften voor de beglazing naleven.  

 

7. TRUCS EN HANDIGHEDEN  
 

 Alle producten die fluorwaterstofzuren of fluorderivaten bevatten, zijn verboden. Zij kunnen de coatings en 
oppervlakken van het glas vernietigen. 

 Erg zure en basische producten dienen te worden vermeden. Hetzelfde geldt voor bijtende stoffen. 
 Denk aan de compatibiliteit van de gebruikte producten met de overige elementen die hiermee in contact komen 

(glas, verf op de ramen, aluminium, steen…) 
 Houd u aan de gebruiksaanwijzing. Neem bij twijfel contact op met de fabrikanten. 
 Bij bijzondere reiniging altijd eerst een test uitvoeren op een klein oppervlak. 
 Het glas niet in de volle zon reinigen, al te koude of warme periodes vermijden. 
 Grijp de reiniging aan om de staat van voegen, ontwatering en ramen te inspecteren. 
 Zie altijd toe op de goede staat van doeken, trekkers en andere hulpmiddelen. 
 Denk aan uw veiligheid! 
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1. ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR ++  BEGLAZING (NIET ZOMAAR GLAS!) :  
 
Wilt u isolerend dubbelglas of HR ++  beglazing aanschaffen, of heeft u dit al gekocht? Dan is het verstandig de informatie  
in deze brochure goed door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing. 
 

2. ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR ++  BEGLAZING (WAT IS HET EN WAAR KAN HET WORDEN GEBRUIKT ?) :   
 
Isolerend dubbelglas  

Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van 
het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten 
eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw), is gevuld met droge lucht. 
 
1) Isolerend dubbelglas 

isoleert  tot twee 
maal beter dan 
enkele beglazing.  

2) HR ++  beglazing 
isoleert zelfs tot vijf 
maal beter! 

 
 
 
HR ++  beglazing 

HR ++  beglazing (Hoog Rendements-beglazing) is isolerend dubbelglas met een nog veel betere warmte-isolatie. Dit 
komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht 
maar met een speciaal gas is gevuld. 
 
Overige toepassingen 

Isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing worden door de fabrikanten nog steeds verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen 
om warmte-isolatie maar ook om andere eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn zonwering, zelfreiniging, geluidwering, 
brandwering, inbraakwering en het voorkomen van letsel. Al deze eigenschappen kúnnen in één product gecombineerd 
worden. Vraag uw glaszetter of montagebedrijf naar deze extra mogelijkheden. 
 

3. MOGELIJKE VRAGEN BIJ HET GEBRUIK VAN ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR ++  BEGLAZING  
 
Condensvorming aan de kamerzijde 

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve 
luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR ++  beglazing is 
het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij 
standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is 
echter geen fout in het product. 
 
Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, 
moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren. 
 
Condensvorming aan de buitenzijde 

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. 
Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt 
zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in 
het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. 
 
Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het 
droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal 
de condens terug kunnen komen. 
 



 
WAT U MOET WETEN OVER  
ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR BEGLAZING 

3 / 5 
 

 
 
Kleurvlekken (Interferentie) 

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake 
van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder een bepaalde lichtval kan glas 
werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar 
als olieachtige vlekken, stroken of cirkels.  
Het risico op deze kleurvlekken bij isolerend dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit 
is meestal het geval. Bij HR ++  beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze kleurvlekken al fors. 
 
De kleurbeleving van glas 

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten 
dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste 
gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.  
 
HR ++  beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen 
de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus 
een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Overleg hierover vooraf met uw glaszetter of montagebedrijf. 
 
Vertekeningen in het glas 

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit 
verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage 
wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen 
de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en 
hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied). 
 
Thermische breuk 

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een 
temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een 
thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas 
door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht 
vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan 
het best door een vakman worden beoordeeld.   
 
Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans 
op thermische breuk fors verkleinen door: 
>  jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen, 
>  verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen, 
>  de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie, 
>  geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing en 
>  handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte  
koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing). 
 
Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat 
tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas 
te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen. 
 
Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt 
en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door uw glaszetter of montagebedrijf. 
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4. WAT TE DOEN BIJ EEN KLACHT?  
 
U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens te bewaren van de glaszetter of het montagebedrijf van de beglazing. 
Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, dan kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de 
garantie van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en 
productiedatum van de beglazing. Zo weet u van welke fabrikant de beglazing is en wanneer de beglazing geproduceerd 
is. Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het vervangen van de beglazing. Zo komt u niet voor 
verrassingen te staan. Ook defecten die binnen de garantie vallen, brengen immers kosten met zich mee. 

 
 

5. HET PLAATSEN VAN BEGLAZING  
 
Om de kwaliteit van isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten 
komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. In de meeste gevallen 
vindt u die in de garantievoorwaarden van de isolatieglasproducent. Voor het plaatsen van de beglazing is dus 
deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit bij voorkeur dan ook verzorgen door een professionele glaszetter of 
montagebedrijf. 
 

6. ONDERHOUD  
 
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo hebt u 
niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing, maar houdt u ook recht op garantie. 
 
Normen en richtlijnen 

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of 
beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige 
beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. 
 
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na 
plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren. 
 
Hieronder ziet u voorbeelden van goed en slecht onderhoud. 

 
 
Reiniging  

De normale reiniging van het glas geschiedt met voldoende schoon water, waaraan u eventueel een beetje neutraal 
afwasmiddel of een ander aangepast commercieel product toevoegt. Verder gebruikt u een trekker of speciaal hiervoor 
bestemde doeken. Na de eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te drogen. 
Wij raden u aan om de ruiten min. 1x in de 6 maanden te reinigen, neemt u hierbij ook het kader mee. Wanneer normale 
reiniging niet werk, kun u uw glas reinigen met speciale reinigingsmiddelen, hierover kunt u informatie in winnen bij uw 
glasbedrijf of u  kunt uw ruiten laten reinigen door een gespecialiseerd  reinigingsbedrijf.  
Indien u zich aan boven genoemde gebruiksaanwijzing houdt, heeft u het langste plezier van uw product. 
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7. GARANTIE  
 
In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing. Deze garantie geldt 
uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige 
aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal 
voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, 
wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd. 
 
Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is 
ontstaan.  
Dit kan zijn door: 
>    een productiefout, 
>    een plaatsingsfout of  
>    onvoldoende onderhoud. 
 
Productiefout in de beglazing 
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een 
nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste vergoeding voor de herplaatsingkosten. Dit 
is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra 
kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk 
is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen. 
 
Plaatsingsfout 

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar kapot gaat, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening. 
 
Onvoldoende onderhoud en veranderingen 

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, 
dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen 
of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, bent u verantwoordelijk voor alle kosten. 
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1. Veilig 
Uw aluminium raam, deur, pui of serre is zeer sterk 

door de aluminiumconstructie, is daarmee inbraak-

werend en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 

(ministerie van VROM).

2. Onderhoudsarm 
Met gering onderhoud en inspectie is langdurig 

gebruik gegarandeerd!

 1. Waarvoor dient deze brochure?

3. Duurzaam
Bij goed onderhoud bedraagt de levensduur van 

uw aluminium gevelelement tenminste 75 jaar.

4. Natuurlijk 
Aluminium is voor meer dan 95% recyclebaar. 

Uw product is op den duur bijna volledig 

te hergebruiken en dus goed voor het milieu.

Bovendien beschikt u over een product met het 

VMRG-Keurmerk®. Het VMRG-Keurmerk® 

houdt in dat uw VMRG-bedrijf kwaliteit heeft 

geleverd volgens de VMRG-Kwaliteitseisen en 

Adviezen®. In deze kwaliteitseisen zijn alle 

wettelijk geldende normen en voorschriften 

opgenomen.

Graag wijzen wij u erop dat service en onderhoud 

van groot belang is bij aluminium producten. 

Vraag uw VMRG-bedrijf naar de mogelijkheid 

van een servicecontract en naar de onderhouds-

voorwaarden. Hij is u graag van dienst. 

In deze brochure kunt u meer lezen over het 

belang van reiniging en onderhoud en over 

reinigingsmogelijkheden. 

U heeft deze brochure ontvangen omdat u een aluminium raam, deur, pui, serre of gevel 

heeft aangeschaft of in gebruik heeft genomen. Wij verzekeren u dat u veel plezier zult 

hebben van uw aluminium product met VMRG-Keumerk®, vanwege een aantal belangrijke 

kenmerken:

KEURMERK
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2. Het belang van reiniging en onderhoud

Dit houdt in dat uw gevelelement onder normale 

omstandigheden een zeer lange levensduur heeft. Die 

levensduur hangt echter nauw samen met juiste en 

frequente reinigings- en onderhoudsbeurten. 

Hiermee zorgt u ervoor dat:

• het uiterlijk van uw gevel(element) behouden blijft 

• de levensduur van uw gevel(element) verlengd wordt

Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans 

en is daardoor minder representatief. Vuilconcen-

traties en streepvorming op de gevels, versterken dit 

beeld. Uiteraard geldt dit ook voor het glas. Vuile 

ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. 

Regelmatige reiniging is dan ook essentieel voor de 

representativiteit van een gevel(element).

Door de verontreiniging periodiek te verwijderen, 

voorkomt u dat de in het vuil aanwezige chemische 

stoffen op de beschermlaag inwerken. Bescherm-

lagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en 

andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor 

sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer 

vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de 

agressieve inwerking op de beschermlaag kan 

vergroten. 

De praktijk heeft 

uitgewezen dat een goed 

aangebrachte beschermlaag, indien 

regelmatig gereinigd, tientallen jaren zijn 

beschermende en esthetische eigenschappen 

behoudt. Het correct en tijdig reinigen van het 

gevelelement is ook noodzakelijk voor het behoud 

van de garantie, die het VMRG-bedrijf u geeft.

Soorten beschermlagen
Het aluminium oppervlak is altijd behandeld: 

het is geanodiseerd of gecoat. Ondanks zorg-

vuldige reiniging en goed onderhoud, zal door 

de jaren heen de laklaag verouderen en verweren 

door onder andere de zon en weersinvloeden. 

De gevelelementen kunnen hierdoor een deel van 

hun glans en kleur verliezen. Om dit te beperken 

kunt u het gevelelement na reiniging behandelen 

met een conserverende was.

Aluminium ramen, deuren, puien, serres en gevels, of ook wel 

aluminium gevelelementen genoemd, die geleverd zijn volgens 

de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® zijn voorzien van 

een goede beschermlaag. 
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De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald 

door de mate van vuilbelasting van de gevel-

elementen. Hierbij dient u te letten op de 

volgende factoren.

Omgevingsfactoren
• ligging binnen 25 km van de kust (zout neerslag)

• ligging direct boven maaiveld (opspattend vuil)

• ligging boven water (condens)

Gebouwen, en dus ook gevelelementen, worden voortdurend bloot gesteld aan diverse 

factoren die ervoor zorgen dat het gebouw verontreinigd raakt. Het VMRG-bedrijf zorgt 

voor kwaliteit van materiaal en afwerking. Het behoud van de gevelelementen ligt deels 

in uw eigen hand. 

• stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen)

•  industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, 

rookgassen, ertsstof)

•  verkeersbelasting (zwavelverbindingen, 

stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoe-

ringen, ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer)

• overdekte gebieden (geen beregening)

• bevuiling door dieren (honden, katten, vogels)

Gebruiksfactoren
• moeilijk bereikbaar voor doelmatige reiniging

• veel handeling (deuren)

Oriëntatiefactoren
• ongunstige ligging op de zon

• weinig beregening

Indien sprake is van één of meerdere van deze vuil-

belastende factoren, spreken we van een verhoog-

de belastingsfactor; in alle andere gevallen 

spreken we van een normale belastingsfactor. 

De mate waarin een beschermlaag al dan niet 

in combinatie met het onderliggende aluminium 

kan worden aangetast door hiervoor genoemde 

3. Reinigingsfrequentie
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factoren is afhankelijk van:

1. het type aluminium

2. het type oppervlaktebehandeling

3. de applicatie

4. de ernst en duur van de belastende factoren

De eerste drie punten worden (eventueel na 

ingewonnen advies van een deskundige) met de 

opdrachtgever overeengekomen en door de 

VMRG-garantie afgedekt. Het vierde punt valt   

onder de verantwoording van de opdrachtgever 

c.q. beheerder of gebruiker.

Voor een definitieve vaststelling van de frequentie 

is het raadzaam na een of twee reinigingsbeurten 

de gevel te inspecteren en zo nodig de reinigings-

frequentie bij te stellen. Dit kan dus per project 

verschillen. Bij deze inspectie moet u met name 

letten op de mate en aard van de vervuiling en

op de plaatselijke vervuilingsinvloeden.

Degene die de inspectie uitvoert moet over een 

ruime mate van kennis en ervaring beschikken.

Vuilbelastende factoren
Om een indruk te geven met welke frequentie een 

gevel dient te worden gereinigd, wordt hiernaast 

een indicatie van de reinigingsfrequentie gegeven 

bij normale of verhoogde belastingfactor. 

Vlakke 
beregende gevels

Belastingsfactor verhoogd: 2 x per jaar

Belastingsfactor normaal: 1 x per jaar

Geprofileerde en 
niet beregende gevels

Belastingsfactor verhoogd: 3 x per jaar

Belastingsfactor normaal: 2 x per jaar
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 U kunt het beste een witte handpad van non-

woven nylon gebruiken (verkrijgbaar via verkoper 

van professionele schoonmaakmiddelen). Alleen 

het gebruik van neutrale middelen, met een pH-

waarde tussen zes en acht (zie het etiket op schoon-

maakmiddel), zijn toegestaan. Daarnaast mogen 

deze middelen niet krassen. Bovendien is het ge-

bruik van aluminiumborstels, aluminiumwol, 

oplosmiddelen, schuursponsjes, schuurpapier en 

dergelijke, niet toegestaan. Ook reinigen met de 

hogedrukreiniger kan schade veroorzaken.

Voor alle te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat zij de toegepaste 

materialen in de gevel niet mogen beschadigen en/of aantasten.

Er zijn gebouwen waarvan de aluminium 

raamprofielen als onderdeel van de glasbewassing 

worden gereinigd. Dit geldt voor volledige glas-

gevels en voor gevels met een relatief gering stijl- 

en regelwerk, dat slechts beperkt boven het glas 

uitsteekt.

In de overige gevallen en ook bij aluminium 

plaatgevels kan dit redelijkerwijs niet als onderdeel 

van de glasbewassing worden meegenomen en is 

separate reiniging noodzakelijk.

Deze reiniging vraagt om een aanpak waarbij 

vakmanschap vereist is. Zo is er kennis nodig van 

de diverse toegepaste materialen, hun onderlinge 

samenhang en de invloed hierop van reinigend 

onderhoud. 

Bovendien is specifieke kennis vereist van de

• vervuilingsaard en –graad

• reinigingsmethoden

• apparatuur

• enzovoort.

4. Reinigingsmiddelen
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Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient 

regelmatig onderhouden te worden. Ten minste 

eenmaal per jaar moet de werking van hang- en 

sluitwerk gecontroleerd worden en indien nodig 

moet het gesmeerd worden. Mechanische 

aandrijvingen zoals vloerveerpotten, deur-

drangers, automatische schuifdeuren en tourni-

quets moeten bij veelvuldig gebruik vaker worden 

onderhouden.

Voor een blijvende en optimale werking van deze 

producten en voor het onderhoud ervan is het aan 

te bevelen een onderhoudscontract met het VMRG-

bedrijf af te sluiten.

Kit
Uw raam, deur, pui, serre of gevel bevat vaak ook 

(beglazings)rubbers of kit. De kitvoeg wordt door 

werking  van de gevel, als gevolg van tempera-

tuurverschillen en door invloed van uv-straling, 

voortdurend belast. Ter voorkoming van 

eventuele lekkage is het gewenst de kitvoegen 

periodiek (eenmaal per twee jaar) te laten inspecte-

ren en waar nodig te herstellen.

Glas en 
beglazingsrubbers
Om aantasting van het glasoppervlak 

door neergeslagen vuil te voorkomen, dient 

ook glas regelmatig te worden gereinigd. 

Om te voorkomen dat vuil waswater op de 

profielen achterblijft, moeten deze altijd 

worden mee gewassen.

Hoewel de meeste glassoorten, naast normale 

reiniging, geen onderhoud behoeven, mag de 

randverbinding van het (isolerende) glas niet 

langdurig blootgesteld worden aan water. 

De toetreding van water tot de sponning dient 

dan ook beperkt te blijven. Dit betekent dat een 

periodieke controle van de beglazingsrubbers 

wenselijk is. Met name de hoeken dienen 

gecontroleerd te worden.

5. Reiniging overige materialen

Er zijn diverse toepassingen in de aluminium gevelbouw: 

een raam, deur, pui, serre of gevel. Bij een dergelijk 

gevelelement worden vaak ook andere materialen 

toegepast, zoals hang- en sluitwerk, kit, glas, 

beglazingsrubbers en ventilatieroosters.
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Ondanks de goede werking van beglazingsrub-

bers dient rekening gehouden te worden met 

enige watertoetreding in de sponning. Wateraf-

voergaten in de sponning zorgen ervoor dat dit 

water naar buiten wordt afgevoerd.

Een periodieke controle op de goede werking van 

de waterafvoergaten (niet verstopt zijn) is 

noodzakelijk. Als controletermijn voor zowel de 

beglazingsrubbers als de waterafvoergaten kan, 

afhankelijk van de ligging en oriëntatie, een 

periode van een tot drie jaar aangehouden worden.

Ventilatieroosters
Veel ramen of deuren bevatten ventilatieroosters. 

Ventilatieroosters dienen minimaal eenmaal per 

jaar volgens de reinigingsvoorschriften van de 

fabrikant te worden gereinigd. Voor reiniging van 

het aluminium dient dezelfde reinigingsfrequen-

tie te worden aangehouden als voor de gehele 

gevelelementen. 
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Wij wensen u veel gebruiksgemak toe!

Deze brochure wordt u aangeboden door uw VMRG-bedrijf:

Sticker/stempel VMRG-bedrijf

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u zich tot 

uw VMRG-bedrijf of tot de VMRG wenden.

 VMRG

 Postbus 1496

 3430 BL Nieuwegein

 telefoon 030-6053644

 e-mail info@vmrg.nl

 website www.vmrg.nl



 1.   Voorkom beschadiging van de 

beschermlaag.

 2.   Zorg ervoor dat de gevel tijdig en 

correct wordt gereinigd.

 3.    Inspecteer de gevel na één of twee 

reinigingsbeurten.

 4.    Gebruik voor het reinigen van glas 

reinigingsmiddelen die de overige 

geveldelen niet aantasten.

 5.    Gebruik niet-krassende en 

 
 pH-neutrale reinigingsmiddelen.

 6.    Gebruik voor het reinigen een witte 

handpad van non-woven nylon en 

 
 géén aluminiumborstel, aluminiumwol, 

 
 oplosmiddel, schuurpapier, e.d.

 7.  Spoel de gevel na het reinigen 

zorgvuldig met water af.

 8.    Zorg voor een goede conservering van de 

beschermlaag, bijvoorbeeld door 

het gebruik van was na de reiniging.

 9.   Schenk aandacht aan hang- en 

sluitwerk, glas en beglazingsrubbers, 

kitvoegen en ventilatieroosters.

 10.  Raadpleeg in geval van twijfel uw VMRG-

bedrijf of de VMRG.

in een notendopTI
PS
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Onderhoudsinstructies

Gedurende de levensduur kan Cape Cod gevelbekleding 

een aantal natuurlijke eigenschappen vertonen die  

inherent zijn aan hout. Zulke eigenschappen kunnen 

worden verwacht en zijn afhankelijk van de omstandig-

heden van iedere installatie. Kleine imperfecties aan de 

lak, als resultaat van deze natuurlijke eigenschappen, 

vallen niet onder de Cape Cod garantie. Het is daarom 

belangrijk om de Cape Cod gevelbekleding regelmatig 

te inspecteren en de onderstaande aanbevelingen voor 

onderhoud op te volgen om aan de garantievoorwaar-

den te blijven voldoen. 

1. Reiniging

Vuilaanslag heeft geen invloed op de lakkwaliteit, maar 

het verdient aanbeveling dit te reinigen om esthetische 

redenen. Indien u de gevelbekleding reinigt, dient 

dit met een zeepoplossing en een zachte borstel te 

gebeuren. Afspoelen onder lage druk met een tuin-

slang. Gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor zal de 

lak beschadigen. Tevens zijn er verfreinigingsmiddelen 

verkrijgbaar, waarvan de gebruiksvoorschriften dienen 

te worden opgevolgd. Voorkom watervlekken door 

opspattend water en  zorg dat hemelwaterafvoeren van 

de Cape Cod panelen af gericht staan. 

2. Schimmel en alg 

Door de lucht aangevoerde schimmelsporen en alg 

kunnen zich hechten aan het oppervlak van de lak 

en zichtbare vlekken vormen. Schimmel en alg kun-

nen zich vormen op vochtige schaduwrijke plekken en 

vaak op west en noord gerichte zijden van het gebouw.     

Schimmel kan variëren in aanzicht maar is in de regel 

zwart van kleur. Schimmel en alg moeten van de gevel-

bekleding worden verwijderd daar dit de eigenschappen 

van de lak kan beïnvloeden. Schade door alg en schimmel 

vallen buiten de garantie. 

3. Blootlegging van het hout 

Alhoewel de Cape Cod lak zeer duurzaam is, is het 

mogelijk dat door onachtzaamheid of andere factoren, 

na verloop van tijd een schilfer, deuk of kras in de lak 

komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar wordt. 

Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in 

het hout te dringen en kan resulteren in beschadiging 

van het laksysteem. Zichtbaar hout moet worden bij-

gewerkt met correctielak. Correctielak van Cape Cod 

kan worden besteld bij uw Cape Cod leverancier. Het 

bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, het liefst met 

een penseel. Indien de correctielak op het lakoppervlak 

komt, kan dit een glansverschil veroorzaken, waardoor 

het nodig kan zijn, uit esthetische redenen, de hele wand 

over te schilderen.

4. Verkleuring

Voor Cape Cod gevelbekleding wordt de hoogste 

kwaliteit verkleuringsresistente 100% acrylaat water-

gedragen lak gebruikt die op de markt beschikbaar 

is. De kleuren worden gemengd in een eigen verf-          

laboratorium. In tegenstelling tot veel concurrenten 

worden geen tinten gebruikt, maar worden gekleurde 

lakken die vanaf de verffabriek komen gemengd.    

Echter, lichte verkleuring zal voorkomen, speciaal op 

de zuid- en westzijde van het gebouw. Kleuren als 

rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 

autolak verkleurt. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 

lakken die vanaf de verffabriek komen gemengd.    

Echter, lichte verkleuring zal voorkomen, speciaal op 

de zuid- en westzijde van het gebouw. Kleuren als 

rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 

rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 
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5. Natuurlijke houteigenschappen

Cape Cod is gemaakt van echt hout en de stabiliteit van dit 

natuurlijke materiaal kan niet worden gegarandeerd. Iedere 

boom is anders qua structuur en densiteit. Gedurende 

de fabricage wordt geprobeerd om de natuurlijke       

houteigenschappen zoveel mogelijk te minimaliseren. 

Alhoewel niet vaak, kunnen deze natuurlijke eigen-

schappen voorkomen. Deze zijn inherent aan alle 

houtsoorten, maar zullen de eigenschappen van de 

gevelbekleding niet beïnvloeden. Om esthetische 

redenen kunnen deze simpel worden bijgewerkt. 

-   Harsuittreding: Gedurende de fabricage van Cape 

Cod doet men het mogelijke om hars in het hout te 

laten kristalliseren, om zo eventuele harsuittreding 

te minimaliseren. Echter, het is mogelijk dat er 

lichte harsuittreding voorkomt, vooral gedurende 

de warme zomermaanden. De hars heeft echter 

geen invloed op de lakkwaliteit. Er kan voor worden 

gekozen om de hars te verwijderen met een zachte 

borstel en warm water met zeep. Harsuittreding 

valt niet onder de garantie. 

-   Kwastlift en raising grain: Ook wordt tijdens de 

fabricage van Cape Cod geprobeerd om zoveel 

mogelijk de kwasten en vezels te stabiliseren, 

echter het is mogelijk dat deze karakteristieken 

zich openbaren en dat is normaal. Gebruik Cape 

Cod correctielak om zichtbaar hout bij te werken 

conform punt 3 van deze onderhoudsinstructie. * 

* Indien correctielak wordt gebruikt, zorg ervoor dat de lak niet is/
wordt blootgesteld aan vorst. De lak moet eerst worden getest op 
een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 
het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk 
voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van 
de originele gevelbekleding. 

6. Reparaties en onderhoud

Gedurende de garantieperiode is het de verant-   

woordelijkheid van de eindgebruiker om eventuele 

krassen en/of beschadigingen direct na constatering te 

reinigen en met twee lagen Cape Cod lak te behan-

delen.

Regelmatige inspectie van de gevelbekleding op 

eventuele krassen en beschadigingen is vereist.  

Tevens dient de gevelbekleding ééns per twee jaar, 

of eerder indien vervuild door algen of zeezout (salt-

spray), te worden gereinigd met water en een mild 

schoonmaakmiddel. Een hogedrukreiniger mag niet 

worden gebruikt. 

7. Reparaties en onderhoud semi-transparant

Voor onderhoud na de garantieperiode van acht jaar is 

er een verdunde lak beschikbaar om de kleur weer op 

te halen. 

De onderhoudsvoorschriften zijn gelijk aan de volle-

dig dekkende producten van Cape Cod. Wanneer de 

semi-transparante lak moet worden bijgewerkt, dient 

extra voorzichtigheid te worden betracht om zeker 

te zijn dat het eindresultaat is wat er van verwacht 

wordt. Om er zeker van te zijn dat de kleur dichtbij de         

originele kleur komt, dient u een klein stukje (liefst uit 

het zicht) te lakken en goed te laten drogen alvorens 

verder te gaan. 

een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 
het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk 
voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van 
de originele gevelbekleding. 

een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 

voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van 
de originele gevelbekleding. de originele gevelbekleding. 

een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 
het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk 

Michel
Rechthoek
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Tel. +31(0)416 67 24 00  |  Fax +31(0)416 67 24 90  |  info@plastica.nl  |  www.plastica.nl

HOUTKUNSTSTOF METAAL STEEN



 

 

INSTRUCTIEKAART 
CONCEPT II 
Fabrieksmatig dekkend voorgelakte houten gevelelementen en 
deuren conform BRL 0817 

 

Dekkend afwerken op de bouw 
 Afwerking op bouw (1,5 beurt) 
 Afwerkingen binnen 18 maanden na levering 
 

Voorbehandeling 
 Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600 verdund met water. 
 De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken. 
 Gebruik voor de beglazing Polyfilla Pro W500 (MS polymeer). Deze is overschilderbaar met de 

geadviseerde producten. 
 Spijkergaten, nietgaten e.d. repareren met Polyfilla Pro W350. 
 De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze alsmede beschadigingen, tot de 

oorspronkelijke laagdikte bijwerken met: Rubbol Primer Extra (buiten) of Rubbol BL Primer (binnen).   

Buitenschilderwerk 
 Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen in de oorspronkelijke laagdikte 

bijwerken met Rubbol Primer Extra.  
 Het geheel aflakken met Rubbol SB plus. 
 
Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol Express High Gloss, Rubbol XD 
Semi-gloss en Rubbol XD Gloss. 

 
 

Binnenschilderwerk  
 Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen in de oorspronkelijke laagdikte 

bijwerken met Rubbol BL Primer.  
 Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura. 
 
Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol BL Safira, Rubbol BL Rezisto 
Satin, Rubbol BL Rezisto Semi-gloss en Rubbol BL Rezisto High gloss. 
 
 
Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op www.sikkens.nl  
 

SIKKENS 
AFWERKINGS 
VOORSCHRIFT 

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: 
www.sikkens.nl. De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze 
systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd 
en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzeniedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen 
controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten diensten staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het 
verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit document zijn geldigheid. 

http://www.sikkens.nl/
http://www.sikkens.nl/


 



 

 



 



 
 
 

ONDERHOUDS VOORSCHRIFTEN SVEDEX DEUREN 
 
Reinigen van Superlakdeuren 

- Pen-, potlood en viltstiftstrepen verwijderen met gom.  
- Overige vervuilingen reinigen met huishoudelijke reinigingsmiddelen.  
- Bij sterke vervuiling reinigen met terpentine of wasbenzine.  
- Het gebruik van schuurmiddelen wordt sterk afgeraden.  
- Na het reinigen de deur afnemen met schoon water. 

 
Overschilderen van Superlakdeuren 
Svedex superlak deuren zijn voorzien van een milieusparende EPC coating. Het resultaat is een harde 
laklaag die lichtecht, krasvast en in hoge mate bestand is tegen huishoudchemicaliën. Mocht het toch 
noodzakelijk zijn om een deur over te schilderen, dan kunt u het volgende advies gebruiken: 

- Ontvetten met een oplossing van ammoniak in water. 
- Deur opschuren met schuurpapier 160-180. 
- Deur naschuren met schuurpapier 180-220. 
- Alvorens aflakken stofvrij maken. 
- Aflakken met een lak op acrylaat basis. 
- Langdurig contact met plakband vermijden. 

 
Reinigen van glas 

Normaal blank glas kunt u reinigen met schoon water eventueel in combinatie met huishoudelijke 

schoonmaakmiddelen.  

  

Gebruik nooit schuurmiddelen.  

Glas met een bewerkt oppervlak zoals satijn glas en of gezandstraald glas zijn wat gevoeliger. Deze zijn het 

best te reinigen met natuurazijn vermengd met water of gewoon water.Het is zaak geen sponzen of 

doeken gebruikt die resten op het glas achter kunnen laten.Het simpelst is om bijv.een gewone katoenen 

doek(van goede kwaliteit)te gebruiken om het glas schoon te maken.Om vlekvorming te voorkomen moet 

het gehele glas schoongemaakt worden en niet alleen een klein stukje.  

  

Gebruik geen glasreinigers als Glassex!!!  

 
Reinigen van satijnglas 

Satijnglas is een speciaal glassoort dat aan 1 zijde bewerkt is, waardoor de “ondoorzichtigheid” ontstaat. 

De bewerkte zijde van het glas is te herkennen omdat deze zijde ruwer aanvoelt. Omdat deze zijde van 

het glas bewerkt is, adviseren wij om tijdens het schoonmaken de volgende stappen op te volgen. Deze 

stappen gelden alleen voor de bewerkte zijde van het glas. 

  

Stap 1 Schoonmaken. 

Breng het schoonmaakmiddel aan op het glas. Gebruik een spons om het glas goed schoon te maken.  

  

 

 

 



 

 

 

Stap 2 Nawassen. 

Na behandeling het glas schoonmaken met warm schoon leidingwater. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een 

spons.  

Zorg ervoor dat de glaslijsten niet met teveel water in aanraking komen. 

  

Stap 3 Droogwrijven. 

 

 

Maak het glas zo droog mogelijk met een droge spons. Wrijf het glas na met een droge microvezel doek. 

Het oppervlak droogt dan egaal op. 

  

Let op: 

Gebruik geen glasreiniger die snel opdroogt, dit geeft namelijk “droogvlekken”. Ook word afgeraden om 

allesreiniger te gebruiken. Agressieve, zuurhoudende of schurende schoonmaakmiddelen mogen niet 

gebruikt worden. 

  

 





 







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.   
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Project               : 26 woningen Oude Tol te Reeuwijk 
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Onderwerp        : Onderhoudsvoorschrift 
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                                                                                                              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. 
  

 
 

  


