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      Aan de eigenaren van de woningen uit  

      blok 30 uit het project  

      “Parkzoom 3 fase 2” te Bergschenhoek. 

 

 

 

      Bergschenhoek, januari 2020 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

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

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

 

Bij de aankoop van uw appartement heeft u van 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 nieuwe 

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. 
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Algemene projectgegevens “Parkzoom 3 fase 2” te Bergschenhoek 

 

 

Ontwikkelaar BPD Ontwikkeling 

   Poortweg 2 

   2612 PA Delft 

   tel : 015 268 08 08   

         

 

Uitvoerend aannemersbedrijf  Batenburg Bouw & Ontwikkeling b.v. 

     Leeuwenhoekweg 22 

     Postbus 103 

     2660 AC Bergschenhoek 

     tel: 010 - 524 33 11 

 

     Nazorg/Service: 

     Mw. A. Breugem  010 - 524 33 11 

     email: nazorg@batenburgbv.nl 

           

 

Architect     Venster architecten 

     Hanzeweg 15d 

     2803 MC Gouda  

     tel: 0182 – 37 29 83 

 

 

Constructeur    SWINN 

     Stavorenweg 4 

     2803 PT Gouda 

     tel: 0182 - 61 56 55 

 

 

Loodgieterswerk, verwarming en  Kruit Installatie b.v. 

mechanische ventilatie   Veerweg 2 

     2841 DG Moordrecht 

     tel: 0182 – 37 82 00  

 

 

Elektrische installatie   Winspiration elektrotechniek b.v. 

     Kaartenmakerstraat 4-6 

     2984 CB Ridderkerk 

     tel: 0180 – 33 36 00   
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Schilderwerken    Schults Nederland 

     Deltastraat 4 

     4301 RC Zierikzee 

     tel : 0111 – 41 40 65 

 

 

Showroom keuken   Keuken Vision Dordrecht      

     Kamerlingh Onnesweg 25 

     3316 GK Dordrecht 

     tel: 078 – 618 38 88 

 

 

Showroom sanitair   Van Munster       

     Groningerweg 1 

     2803 PV Gouda 

     tel: 0182 - 55 59 99 

 

Showroom tegelwerk   Tegel Idee b.v.     

     Kelvinring 22 

     2952 BG Alblasserdam 

     tel: 078 - 69 13 948 

 

 

Nutsbedrijven / netbeheerder: 

Gas en elektra    Stedin Netbeheer b.v.     

     Blaak 8       

     3011 TA Rotterdam 

     storingsnummer: 0800 - 90 09 

 

 

Water     Dunea 

     Postbus 756      

     2700 AT Zoetermeer     

     storingsnummer: 088 - 347 47 47 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 

 

Grondwerk, bestrating en beplanting 

M.C. van der Spek en Zn. 

Herenweg 56 

2751 DB  Moerkapelle 

 

Begane grondvloer 

Prefab Beton Veghel b.v.   Ribcassettevloeren  

Postbus 296 

5460 AG Veghel   

 

Houten buitengevelkozijnen en deuren 

Timmerfabriek Ebbers b.v. 

Kampstraat 11 

7075 AA Etten  

 

Kapconstructie 

Linex Prefab Daksystemen b.v. 

Afrikaweg 7 

4561 PA Hulst 

 

Gevelstenen + dakpannen leverancier 

GDS Keramiek b.v.      

Motorenweg 31  

2623 CR  Delft 

 

Gevellateien 

Halfen    

Oostermaat 3         

7623 CS  Borne 

 

Houten bergingen  

Van den Hondel Prefab b.v. 

Coenecoop 324 

2741 PM Waddinxveen 

 

Dakbedekking 

Kleiva b.v.  

Nessenweg 5 

2995 DA   Heerjansdam 

 

Binnenwanden 

VMG Gipsbouw Rotterdam b.v. 

Toermalijnring 1316 

3316 LC Dordrecht 
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Binnendeurkozijnen + deuren 

Verdouw Bouwproducten 

Fluwelensingel 95 

2806 CG Gouda 

 

Hang- en Sluitwerk 

Mastermate 

Importweg 3 

2645 C Delfgauw 

 

Houten Trappen 

VIOS trappen b.v.  

Postbus 10 

3465 ZG Driebruggen 

 

Sanitair 

Van Munster 

Fruiteniersstraat 1a 

3334 KA Zwijndrecht 

tel: 078 – 610 09 13 

 

Tegelwerk  

Tegel Idee b.v.     

Kelvinring 22 

2952 BG   Alblasserdam 

tel: 078 – 69 13 948 
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Kleurenschema 
 

Gevels 

Metselwerk Baksteen Kleur en uitvoering volgens 

monster, locatie conform 

gevelaanzichten 

Voegwerk metselwerk 5 mm terugliggend doorgestreken In de kleur grijs 

   

Kozijnen en ramen 

Kozijnen  Hardhout, in kleur geschilderd Wit RAL 9010 

Voordeur, deuren & ramen Hardhout, in kleur  geschilderd met 

glasvulling 

Blauw RAL 5008 

(bwnr. 2,3,10 en 11) 

Voordeur, deuren & ramen Hardhout, in kleur geschilderd met  

glasvulling 

Groen RAL 6012  

(bwnr. 1, 4, 5, 8, 9, 12 en 13) 

Voordeur, deuren & ramen Hardhout, in kleur geschilderd met  

glasvulling 

Grijs RAL 7021 

(bwnr. 6, 7 en 14) 

Sectionaaldeur  Aluminium/handmatig Blauw RAL 5008  

(bwnr. 2, 3, 10 en 11) 

Sectionaaldeur  Aluminium/handmatig Groen RAL 6012  

(bwnr. 1, 4, 5, 8, 9, 12 en 13) 

Sectionaaldeur  Aluminium/handmatig Grijs RAL 7026  

(bwnr. 6, 7 en 14) 

Beglazingsprofiel Aluminium  Blank 

Beglazing  Isolerende beglazing (HR++) Helder 

Paneel boven kozijn binnenzijde In overleg met architect Wit RAL 9010 

   

Dak en dakranden 

Dakpannen Keramische pannen Grijs,  

conform gevelaanzichten 

Aftimmering dakoverstek en 

dakgoten 

Multiplex, in kleur geschilderd Wit RAL 9010 

Zijwangen dakkapel Zink Blank (onbehandeld) 

Hemelwaterafvoer Zink (voor en/of zijgevels) Blank (onbehandeld) 

Hemelwaterafvoer PVC (achtergevels) Grijs (onbehandeld) 

Boeidelen Multiplex, in kleur geschilderd Wit RAL 9010 

Goten Zinken goten  Blank 

Sierpant en makelaar Duurzaam hout Wit RAL 9010 

Verticale houten bekleding 

tuitgevel 

Duurzaam hout Wit RAL 9010 

Dakranden op metselwerk Aluminium  Blank (onbehandeld) 
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Raamdorpels en lateien 

Lateien/m.w. ondersteuning Staal In overleg met de architect 

Waterslagen Prefab beton  Naturel 

Dorpels op maaiveldniveau Glasvezel versterkt kunststof Zwart 

   

Erfafscheidingen 

Haag ( 50 m hoog) Beplanting N.T.B. 

Keerwand  Beton en baksteen Bwnr 1 en 14 

   

Overig 

Schoorsteen Aluminium Zwart 

Zonnepanelen Geïntegreerd in het dakvlak  

en vlak op het platte dak   

Huisnummerplaat Aluminium Wit met zwart nummer 

Brievenbussen Aluminium Blank geanodiseerd F1 

 

     

AFWERKSTAAT       

RUIMTE VLOER WAND PLAFOND 

Hal Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten. Structuurspuitwerk 

Toilet (begane grond) Vloertegels Wandtegels tot 150 cm. 

Boven wandtegels 

spuitpleister. 

Structuurspuitwerk 

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten. Structuurspuitwerk 

Keuken Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten. Structuurspuitwerk 

Overloop Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten. Structuurspuitwerk 

Slaapkamers Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten. 

Kapconstructie sauswerk 

Structuurspuitwerk 

Badkamer Vloertegels, afschot 

douchehoek 

Wandtegels tot o.k. plafond Structuurspuitwerk 

Berging Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten Structuurspuitwerk 

Zolder/onbenoemde 

ruimte en technische 

ruimte 

Cementdekvloer Behangklaar, zonder plinten Houten balken en  

dakplaten onafgewerkt 
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Onderhoudsadviezen 
 

Open stootvoegen 

In de gevel zijn op diverse 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 dakbedekking. 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 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 plafond en tussenmuren is van 2 van elkaar verschillende materialen, t.w. 

beton en daartegen Gibo (gips) hier kan een krimpnaad ontstaan, ook mede doordat de 

betonvloer iets nazakt. Behandeling zoals b. 

 

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

 

Maatregelen bij strenge vorst 

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

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

graden is het wenselijk de toegangsdeuren van onverwarmde ruimten, waar zich leidingen bevinden, 

open te houden. Tevens dient U bij deze temperaturen uw eventuele buitenkraan af te sluiten en de 

leiding te laten leeglopen. 
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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. 
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b. Het vrijstaan van de sponning in het glas 

 

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

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

vrij van de beplating komen en blijven door het aanbrengen van neopreen afstandblokjes. Aan de 

andere zijde van het glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden 

en verder behandelen als onder a. vermeld. 

 

c. Bij het vervangen van gescheurde of kromgetrokken glaslatten 

 

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

onder a. respectievelijk b. is aangegeven. 

 

Opmerking 

 

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

siliconenkit gebruikt is, bestaat de kans op besmetting van aanliggend houtwerk, zodanig dat onder 

meer slechte hechting van verfproducten kan optreden. 

 

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 3 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 
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binnen gekeerd). Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange gordijnen. Ook 

isolerende rolluiken zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het warmteverlies te 

beperken. 

 

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

te doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen. 

 

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

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

       

10. Probeer een graad lager te stoken. 

 

B. Elektriciteitsverbruik 

 

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

schaffen. Een energiewijzer of label zit al op diverse apparaten. 

 

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

ook voor diepvriezers. Warme maaltijden eerst afkoelen voor u ze in de koelkast zet. Haal 

regelmatig de ijslaag weg d.m.v. ontdooien. 

 

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

dezelfde lichtopbrengst. 

 

Tips voor verstandig verwarmen 
 

Bij vloerverwarming als hoofdverwarming 

 

VERSTANDIG VERWARMEN 

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

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

 

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

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

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

stellen dan de dagtemperatuur. Bij een koude periode in de winter, kan dat zelfs te veel zijn om 

’s morgens alle vertrekken binnen een redelijke tijd weer op de gewenste dagtemperatuur te 

brengen. In dit geval adviseren wij u om bij vloerverwarming geen nacht- of dagverlaging toe te 

passen. 

 

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

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

 

• Indien u 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. 
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• 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. 
 

Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking 
 

Vloerbedekking 

De werking van het vloerverwarmingsysteem is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan 

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

rekening met enkele voorwaarden. 

 

Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking 

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

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

van maximaal 3mm dikte. Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand Rc= 0,09 m2K/W 

bij de berekening van de capaciteit gehanteerd. Hoe lager de warmteweerstand, hoe beter de 

warmtegeleiding, hoe hoger de warmteafgifte van de vloerverwarming. Leg deze vloerbedekking strak 

op de droge dekvloer. Uiteraard kunt u ook kiezen voor los leggen of direct verlijmen met een zelf 

hardende lijm. Wel raden wij u aan zogenaamde ondertapijten te vermijden. En laat voor het lijmen 

eerst het vocht uit de zand/cement afwerkvloer verdampen, door de vloerverwarming minimaal 14 

dagen in bedrijf te laten. 

 

Plavuizen, tegels, grindvloer en natuursteen 

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

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

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

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

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

vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 

 

Parketvloeren 

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

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

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

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

algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc waarde) 0,09 m2.K/W bij de berekening van de 

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

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

de vloerverwarming hoger. Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te 

worden op vastheid, vlakheid, scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. 

Parket mag nooit gespijkerd worden op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen 

de voorschriften van de parketleverancier strikt aangehouden te worden. 
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Langzaam opstoken van de vloer 

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

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

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

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

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

worden. Meestal moet de vloerverwarming tenminste 24 uur uit zijn alvorens de vloerafwerking wordt 

aangebracht. In combinatie met lijmlagen dient er veelal 5 tot 8 dagen gewacht te worden, alvorens er 

langzaam opgestookt kan worden (dit in verband met het uitdrogen van de lijmlaag). Breng afdoende 

dilatatievoegen aan, conform het advies van de leverancier, om zettingen en scheurvorming op te 

vangen. Het toepassen van een krimpnet (thermisch verzinkt) of vezels in de afwerkvloer beperken de 

scheurvorming (maar sluiten dit niet geheel uit). Vooral bij het toepassen van een gietvloer of PVC-vloer 

dient u een goed advies bij uw leverancier in te winnen, omdat 

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

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

 

- Bedieningsvoorschrift Centrale Verwarming 

 

- Gebruikershandleiding & Onderhoudsinstructies sanitaire installaties 

 

- Hemelwaterafvoeren en goten (indien aanwezig aan uw woning) 

 

- Waterinstallatie 

 

- Gasinstallatie 

 

- Sanitair 

 

- Bedieningsvoorschrift Mechanische Ventilatie 

 

- Bewonersinstructie electrische installatie 

 

- Bewonersinstructie aanvulling rookmelders 

 

- Bewonersinstructie PV-installatie 

 

- Onderhoudsadvies schilderwerk 



 



Maureen
Typemachine
Voor meer informatie en handleiding:https://www.intergas-verwarming.nl/wp-content/uploads/2018/01/Bedieningsvoorschrift-Intergas-Xtreme-84003402.pdf
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BEWONERSINSTRUCTIE 
ELECTRISCHE INSTALLATIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

Meer informatie www.sensotec.nl 

 

 

 

 

 

De groen LED dient continu te branden, ten teken dat de netspanning 230V aanwezig is 

De rode LED dient om de minuut op te lichten 

Indicaties van de melder: 

Luid alarm door Rook en vuur Herhaalde serie van 3 beeps elke  ••• ••• ••• ••• 

   4 seconden en knipperende led   

Batterij laag  Enkele beep elke minuut  • • • • 

Test knop vast  Eén beep elke 11 seconds  • • • • 

Storing  Dubbele beep elke minuut  •• •• •• •• 
 

 

Bij oplevering 

Zorg dat de stofkap alle openingen afdekt, 

over het scharnierpunt zit en goed tegen het plafond. 

Laat deze zo goed zitten tot alle werkzaamheden zijn 

gedaan en de woning bewoont wordt 

Bewaar de stofkap om die te kunnen hergebruiken 

wanneer b.v. opnieuw gaat schilderen of andere 

werkzaamheden waarbij mogelijk stof e.d. in de lucht 

komen 

Onderhoud 

Houd uw rookmelder(s) schoon, gedurende de eerste 6 

maanden iedere maand, i.v.m. hoeveelheid stof nog 

aanwezig, daarna ongeveer 4 x per jaar herhalen  

 

Test de rookmelder regelmatig door enkele seconde de 

test-knop in gedrukt te houden 

Luid Alarm 

Indien de rookmelder(s) in Alarm gaan kan u dit 15min 

uitzetten door op de test-knop te drukken van de 

melder die het alarm veroorzaakt, deze herkent u aan 

de snel knipperende rode LED 

Indien er geen rook of vuur aanwezig is reinig de melder 

 

Batterij laag signaal 

De rookmelder zal om de minuut een piep geven 

Maak de melder spanningsloos in de meterkast, de 

groene LED dooft. Druk m.b.v. een schroevendraaier 3 

lipjes naar binnen en klap de melder over het 

scharnierpunt open. 
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BEWONERSINSTRUCTIE 
PV-INSTALLATIE 

 
1. Algemeen 
Met betrekking tot de PV-installatie, maken wij u  attent op een aantal zaken die van belang zijn bij het gebruik en het 
functioneren van deze installatie. 
 
2. Verzekering 
Wij raden u aan om uw zonnepanelen op te nemen in uw 
opstalverzekering. 
 
3. Werking 
Zonnepanelen, ook wel fotovoltaische cellen genoemd, wekken 
d.m.v. zonlicht of daglicht elektriciteit op. Een zonnepaneel 
bestaat uit meerdere cellen, welke in serie met elkaar verbonden 
zijn.  
De cellen zijn gemaakt van een speciaal materiaal silicium. Onder 
invloed van zon- en daglicht ontstaat er een spanningsverschil. 
Een omvormer zet de gelijkspanning om in een bruikbare 230Volt 
wisselspanning. De zonne-installatie wordt aangesloten op het 
elektriciteitsnet. Waardoor het mogelijk is om overcapaciteit terug 
te leveren aan het elektriciteitsnet. 
 
4. Invloed van schaduw en temperatuur 
Zonnepanelen leveren alleen elektriciteit als er daglicht op de panelen komt. Er moet ten allen tijde vermeden worden dat 
er schaduw op de panelen valt. Schaduw heeft dit grote gevolgen voor de opwekking van de energie. Als een paneel 
wordt beschaduwd heeft dat consequenties voor de energieopbrengst van het gehele systeem. 
Als u gaat verbouwen let er dan op dat er geen uitbouwen of dakkappelen worden geplaatst die zorgen voor schaduw op 
de panelen. Ook het plaatsen van bomen in uw tuin die op termijn schaduw kunnen veroorzaken op de panelen dient ten 
allen tijde te worden vermeden. 
 
Ook de omgevingstemperatuur is van invloed op de werking van de panelen. Alle panelen zijn getest onder standaard 
condities bij een omgevingstemperatuur van 25°C. Bij een oplopende temperatuur zal het rendement iets verlagen. De 
panelen kunnen bij zoninstraling erg heet worden. Om die reden worden de panelen door ons conform de 
montagevoorschriften aangebracht. 
 
5. Onderhoud 
Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvrij. Nadat de zonnepanelen systeem op uw dak zijn geïnstalleerd raden wij u 
aan om deze minimaal 1 keer per jaar te controleren op vuil. Wanneer het regent wordt vuil van uw panelen weg 
gewassen, toch blijft er soms wat achter. Daarom is het verstandig de panelen te wassen met een zachte bezem of spons. 
Als u een plat dak heeft, dan is het mogelijk om de panelen zelf schoon te maken. Indien u een hellend dak heeft raden wij 
u aan om 1 keer per jaar een glazenwasser in te huren om uw panelen grondig schoon te laten maken. Op deze manier 
voorkomt u ongelukken bij het beklimmen van uw dak. 
 
Als zonnepanelen niet goed onderhouden worden, zoals het niet weghalen van vuil, is het mogelijk dat het rendement van 
uw panelen lager uitvallen. Ook raden wij u aan om minimaal 1 keer in de vier jaar uw installateur langs te laten komen 
voor inspectie van de bekabeling, het systeem en de omvormer. Op deze manier kunt u met een gemiddeld zonnepanelen 
systeem minimaal 25 jaar zonnestroom opwekken. 
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6. Garantie 
Op de elektrische installatie wordt door de installateur meestal een garantie van 1 jaar afgegeven. Voor de apparatuur 
gelden de productgaranties van de fabrikanten. Over het algemeen is dat: 
   5 jaar productgarantie op de omvormer 
 10 jaar productgarantie op de panelen 
Voor de panelen geldt vaak ook een aflopende vermogensgarantie, vaak is dat: 
 90% vermogensgarantie na 10 jaar 
 80% vermogensgarantie na 20 jaar 
Voor de product- en vermogensgaranties op uw installatie verwijzen wij naar de bijgeleverde productbladen van de 
geleverde omvormer en panelen. 
 
7. Aanmelden terugleveren energie 
Het registreren van uw productie-installatie is van groot belang. Uw netbeheerder heeft deze gegevens nodig om het 
elektriciteitsnet optimaal te beheren. Drie redenen om bij energieleveren.nl (http://www.energieleveren.nl/) te 
registreren. 
 Als u op een bepaald moment meer energie produceert dan verbruikt, wordt deze energie op het elektriciteitsnet 

gezet. Uw energieleverancier verrekent deze teruglevering met de normale levering tot een maximum van 5.000 
kWh (wettelijk zijn energieleveranciers verplicht de eerste 5.000 kWh te salderen, sommige energieleveranciers 
hanteren andere grenzen, deze kunt u navragen bij uw energieleverancier). Indien u meer dan 5.000 kWh teruglevert 
en/of indien u meer teruglevert dan verbruikt, heeft u recht op een terugleververgoeding. Hierover kunt u afspraken 
maken met uw energieleverancier. Door uw productie-installatie te registreren op energieleveren.nl weet u zeker dat 
de juiste gegevens bekend zijn om de terugleververgoeding te berekenen. 

 Steeds meer consumenten gaan zelf duurzame energie produceren. Het is van belang om al deze duurzame productie 
nauwkeurig in kaart te brengen. Zo kan bijvoorbeeld de overheid zien welke technieken een extra stimulans nodig 
hebben. Registreer uw productie-installatie en draag bij aan de verduurzaming van Nederland. 

 De netbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk. Hij wil graag weten welke klanten zelf 
energie leveren aan het net. Dit is van belang bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten. Registreer uw 
productie-installatie voor uw eigen veiligheid en die van de monteur. 

 
8. Storing 
In geval van storing raden wij u aan om de netspanning van de omvormer uit te schakelen. Dit kan middels uit zetten van 
de werkschakelaar danwel de stekker uit het stopcontact te halen. 
Wij raden u zeer af om zelf werkzaamheden te verrichten aan het elektrische deel van de installatie. Een paneel geeft 
zeker overdag altijd spanning af ook als de schakelaars zijn uitgeschakeld. Werkzaamheden hieraan mogen dus 
uitsluitend door een erkend installateur worden uitgevoerd, bij voorkeur een erkend PV-installateur!. 
 
 
 
 
 
9. Installateur 
Winspiration Elektrotechniek BV 
Postbus 249 
2980 AE Ridderkerk 
 
Telefoon: 0180-333600 
 
Email service service@winspiration.nl 
Website  www.winspiration.nl 

Erkenning KvINLE 20469 EVI Elektro laagspanningsinstallaties 
Erkenning KvINLZ 20469 EVI Zonnestroom (PV) 
Erkenning REI 12971 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Zierikzee, 9-1-2020 
 

Onze referentie:  DA/jb/2020C00008 
Onderwerp:  195225_onderhoudsadvies  
 woningen Parkzoom Bergschenhoek  
  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning. 
 
Bij de oplevering van het schilderwerk geven wij u graag advies over het onderhoud van de 
geschilderde onderdelen. Door regelmatig onderhoud te plegen, bent u namelijk langer verzekerd 
van een goede bescherming. U kunt ook een belangrijke bijdrage leveren aan de levensduur van het 
schilderwerk door dit regelmatig te reinigen. Hieronder vindt u onze adviezen. 
 
Onderhoudsadvies schilderwerk 
Tijdens het gebruik van een woning of bedrijfspand kunnen beschadigingen ontstaan en zal de 
beschermende werking van het verfsysteem afnemen. Dan komt het belang van inspectie en 
onderhoud om de hoek kijken. Op de frequentie en de mate van dat onderhoud kunt u zelf 
grote invloed uitoefenen. Tijdig signaleren en de juiste maatregelen treffen is van groot belang. 
Dit kan om te beginnen door de kozijnen een of meerdere malen per jaar te reinigen en jaarlijks 
het houtwerk te controleren op onregelmatigheden. Vervuiling is niet te vermijden, maar als u 
stofdeeltjes geen kans geeft zich aan de verflaag te hechten, bent u preventief bezig om de 
onderhoudscyclus in positieve zin te beïnvloeden. 
 
Temperatuursklasse 
Alle RAL-kleuren zijn na wetenschappelijk onderzoek in een tabel samengebracht en ingedeeld 
in drie temperatuursklassen. Dit wordt gebaseerd op hun gemiddelde maximum 
temperatuursstijging door zonbestraling. 
Klasse I: gunstig. Lichte kleuren 
Klasse II: normaal 
Klasse III: ongunstig. Donkere kleuren 
 
Handig om te weten 
Algemeen geldt dat het schilderwerk op zogenaamde liggende delen (o.a. bovenzijde van 
glassponning, de weldorpel) eerder aan onderhoud toe is dan op verticale vlakken. 

Aan de eigenaren / bewoners van 
het project Parkzoom 3      
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Wilt u zo min mogelijk onderhoud, kies dan voor een lichte kleur uit klasse I. 
 
Onderhoudsadvies 

Jaar Dekkende afwerking  
in lichte kleuren  
(kleurklasse I), hoogglans 

Dekkende afwerking  
in donkere kleuren  
(kleurklasse II en III), hoogglans 

Transparante afwerking 

1    

2  inspectie / bijwerkbeurt herschilderbeurt 

3 inspectie / bijwerkbeurt   

4  herschilderbeurt herschilderbeurt 

5    

6 herschilderbeurt inspectie / bijwerkbeurt herschilderbeurt 

7    

8  herschilderbeurt herschilderbeurt 

9 inspectie / bijwerkbeurt   

10  inspectie / bijwerkbeurt herschilderbeurt 

11    

12 herschilderbeurt herschilderbeurt herschilderbeurt 

13    

14  inspectie / bijwerkbeurt herschilderbeurt 

15 inspectie / bijwerkbeurt   

 
Inspectie / bijwerkbeurt 
- alle houten onderdelen van gehele woning/pand nazien op gebreken 
- beglazingskit controleren; indien de kit onthecht van glas of hout, deze delen verwijderen 

en opnieuw afkitten met beglazingskit 
- waar nodig het schilderwerk bijwerken 
- alle liggende delen eenmaal schilderen (dorpels van kozijnen) 
- in verband met mogelijk kleurverschil, zoveel mogelijk bijwerken in afgepaste delen (dus 

een gehele dorpel of een gehele stijl) 
 
Herschilderbeurt 
- bestaande verflagen geheel grondig reinigen met een geschikt verfreinigingsmiddel (bijv. 

Universol) 
- loszittende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen met behulp van scherpe 

krabbers en eventueel afbijtmiddel of een schildersföhn 
- gehele oppervlak grondig schuren; indien kaal hout aanwezig is, het kale hout hard 

schuren (bij voorkeur machinaal) om op gezond hout uit te komen 
- beglazingskit controleren; indien de kit onthecht van glas of hout, deze delen verwijderen 

en opnieuw afkitten met beglazingskit 
- open verbindingen uitfresen, uitkappen 
- kaal gekomen hout en open verbindingen gronden 
- de houtverbindingen afdichten met een geschikte overschilderbare kit 
- gaatjes en oneffenheden plamuren met een geschikt vulmiddel 
- bijgewerkte delen nogmaals gronden 
- geheel aflakken 



 
2020C00008  195225_onderhoudsadvies Pagina 3 van 4  

 

 
Handig om te weten 
Laat de glazenwasser ook het geschilderde hout meenemen. 
 
Inspecties zijn belangrijk: de kosten van tijdig onderhoud vallen altijd lager uit dan die van 
achterstallig onderhoud. 
 
Gunstige factoren op de onderhoudsfrequentie 
- situering op het noorden/oosten 
- beschutte ligging onder een overstek 
- Dekkende (hoogglans) afwerking 
- lichte kleuren 
- kleuren met een hoge infrarood-reflectie 
- periodieke reiniging 
 
Ongunstige factoren op de onderhoudsfrequentie 
- situering op het zuiden/westen 
- onbeschutte ligging 
- transparante afwerking 
- donkere kleuren 
 
Het belang van reinigen 
Vervuiling heeft negatieve invloed op de levensduur van het schilderwerk. Periodieke reiniging 
kan een flinke bijdrage leveren aan de duurzame prestatie van verf, waaronder kleur- 
en glansbehoud en de beschermende kwaliteit. 
 
Vervuiling buiten 
Aantasting door vervuiling werkt heel geleidelijk. Het is een optelsom van onzichtbare 
chemische en natuurlijke stoffen uit de atmosfeer en de opeenhoping van vuil op een verflaag. 
Vuil houdt vocht vast. Deze vochtbelasting is op haar beurt een voedingsbodem voor mossen en 
algen. Kan vuil eenmaal inwerken op de verf, dan wordt de verflaag aangetast en kan 
verkleuring en onthechting optreden. 
 
Vervuiling binnen 
Hoe vaak u moet schoonmaken hangt af van veel factoren, waaronder het type verf, de 
vervuilingsgraad, de omgeving, de materialen en de gebruiksfrequentie. Veel voorkomende en 
behoorlijk agressieve vervuiling in binnensituaties zijn schimmelgroei, zeepresten en vervuiling 
door aanraking met handen. Een deur naar de slaapkamer hoeft mogelijk maar drie keer per jaar 
te worden gereinigd, maar de deur naar de keuken misschien wel wekelijks. Het aantal 
reinigingsbeurten is dus per situatie verschillend. 
 
Condensatie 
Condensatie op ramen komt tegenwoordig door dubbele beglazing nauwelijks voor. Bij een 
goede ventilatie treedt in principe geen condensatie op. Treedt er toch condensatie op en is dit 
na enige uren nog niet verdampt, dan is het raadzaam het kozijn met een doek droog te maken. 
Het vocht en het meegenomen vuil van de beglazing werken anders op den duur in op de verf, 
waardoor uiteindelijk het kozijn kan worden aangetast. In dit geval is het raadzaam de ventilatie 
te beoordelen en zo nodig te verbeteren. 
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Reiniging buitenschilderwerk 
Buiten zijn de onderste delen van kozijnen en deuren het meest kwetsbaar. Een houten kozijn 
heeft immers voor de afwatering niet voor niets een schuin aflopende glaslat en dorpel. Op een 
verse verflaag parelt het water nog mooi weg. Een oudere verflaag blijft langer nat. De verf slaat 
op den duur mat uit. Hoe matter de verf, hoe sneller vervuiling achterblijft en hoe lastiger het 
schoonmaken is. Voor het aantal reinigingsbeurten vindt u hieronder een advies voor de meest 
voorkomende geschilderde oppervlakken. 
 
Reinigingsadvies 

Frequentie per jaar Landelijk gebied Kustgebied Bosrijk gebied Industrieel 

geschilderd hout 3x 5x 5x 5x 

geschilderd metaal 3x 5x 5x 5x 

geschilderde gevels - 1x 1x 2x 

geschilderde 
buitenvloeren 

1x 2x 2x 2x 

 
Schoonmaakmiddelen 
Met welke schoonmaakmiddelen maakt u een met verf behandelde ondergrond nu eigenlijk 
schoon? In de meeste situaties binnen en buiten volstaat het reinigen met een zachte spons en 
in een water opgelost, oplosmiddelvrij, pH-neutraal reinigingsmiddel. Geschikt zijn de reguliere 
reinigingsmiddelen met een zuurgraad van circa pH 7. Deze worden onder andere verkocht in de 
supermarkt. 
 
 
 
Uiteraard zijn wij u graag van dienst als het gaat om verdere advisering, het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplan of het uitvoeren van bijwerkbeurten en herschilderbeurten.  
Neemt u hiervoor gerust contact met ons op via nummer 0111 – 414 065 of per e-mail via 
info@schultsnederland.nl.  
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
D. Ajodhia H. Schults 
projectleider commercieel directeur 
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