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      Aan de eigenaren van de 34 appartementen  

van het project “Tuin van Rembrandt”  
te Bleiswijk. 

 
 
 
      Bergschenhoek, juni 2019 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuw appartement, is het voor u van belang kennis te nemen van een 
aantal zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw appartement. 
 
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. 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
http://www.batenburg.nl/nazorg/
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Algemene projectgegevens “Tuin van Rembrandt” te Bleiswijk 

 
 
Ontwikkelaar Batenburg Bouw & Ontwikkeling b.v. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC Bergschenhoek 
     tel: 010 - 524 33 11 
         
 
Uitvoerend bouwbedrijf   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     Roggeveen & Piso Architecten  
     Tweede Bloksweg 6 
     2740 AA Wadinxveen  
     Tel: 0182 - 61 44 77 
 
 
Constructeur    SWINN 
     Stavorenweg 4 
     2803 PT Gouda 
     Tel: 0182 - 61 56 55 
 
 
Verwarming en    Installatiebedrijf Kruit 
mechanische ventilatie   Veenweg 2  
     2841 DG Moordrecht 
     Tel: 0182 - 37 82 00  
 
 
Elektrische installatie   Winspiration Elektrotechniek b.v. 
     Kaartenmakerstraat 4 
     2984 CB Ridderkerk 
     Tel: 0180 - 333 600  
 
 
Loodgieterswerk    Installatiebedrijf Kruit 
     Veenweg 2  
     2841 DG   Moordrecht 
     Tel.: 0182 – 37 82 00  
 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
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Schilderwerken    Schults Nederland 
     Deltastraat 4 
     4301 RC Zierikzee 
     Tel: 0111 - 41 40 65 
 
 
Showroom keuken   Keukenvision 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   Tegelidee b.v.     
     Kelvinring 22 
     2952 BG Alblasserdam 
     Tel: 078 - 69 13 948 
 
 
Nutsbedrijven / netbeheerder: 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA Rotterdam 
     storingsnummer: 0800 - 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 
VBI     Kanaalplaatvloeren 
Looveer 1 
6851 AJ Huissen   
 
Verdiepingsvloeren 
Prefab Beton Veghel b.v.   Breedplaatvloeren  
Postbus 296 
5460 AG Veghel   
 
Houten buitengevelkozijnen en deuren 
Timmerfabriek Ebbers b.v. 
Kampstraat 11 
7075 AA Etten  
 
Beglazing  
Karko Glashandel b.v. 
Hastelweg 139A  
5652 CJ Eindhoven 
 
Gevelstenen leverancier 
GDS Keramiek b.v.      
Motorenweg 31  
2623 CR  Delft 
 
Gevellateien 
Halfen    
Oostermaat 3         
7623 CS  Borne 
 
Dakbedekking 
Kleiva b.v.  
Nessenweg 5 
2995 DA   Heerjansdam 
 
Binnenwanden 
VMG Gipsbouw Rotterdam b.v. 
Toermalijnring 1316 
3316 LC Dordrecht 
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Binnendeurkozijnen + deuren 
Verdouw Bouwproducten B.V.     
Middelblok 166-176      
2831 BR Gouderak 
 
Hang- en Sluitwerk 
Mastermate 
Importweg 3 
2645 C Delfgauw 
 
Spuitpleister 
Levering en aangebracht door:     
Stukadoors- en spuitbedrijf  plafond en boven het tegelwerk. 
VMG Gipsbouw Rotterdam b.v. 
Toermalijnring 1316 
3316 LC Dordrecht 
 
Tegelwerk  
Tegelidee b.v.     
Kelvinring 22 
2952 BG   Alblasserdam 
tel: 078 – 69 13 948 
 
Vensterbanken 
NiboStone 
Voltastraat 15 
5928 PC Venlo 
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Kleurenschema 
 
Omschrijving   Materiaal  Kleur 
 
Exterieur 
Kozijnen/deuren/toebehoren. 
Houten kozijnen   hardhout  grafiet grijs, RAL 7024 
Voordeur      plave cherry, P04109  
Draaiende delen   hardhout  zuiver wit, RAL 9010 
Terrasdeuren      grafiet grijs, RAL 7024 
Dorpels onder kozijnen  hybride dorpels  zwart 
Ventilatierooster   aluminium  grafiet grijs, RAL7024 
 
Gevels 
Schoon metselwerk gevel  handvorm baksteen geel - grijs 
Voegwerk      geel - grijs 
 
Stalen lateien   staal thermisch verzinkt beige, RAL 1001 
 
Dak 
Boeidelen   hout    grafiet grijs, RAL 7024 
Platen boven kozijn  hout   grafiet grijs, RAL 7024 
Hemelwaterafvoeren  pvc   grijs 
Dakbedekking      sedummixmatten 
Muurafdekkers   gemoffeld aluminium grijs aluminium, RAL 9007 
Rook-/gasafvoerkanaal  plaatstaal/aluminium zwart grijs 
 
Interieur 
Vensterbanken   kunststeen  wit marmer, type Bianco C 
Binnendeurkozijn  staal   wit 
Binnendeur   opdekdeur  wit 
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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= 0,10 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 
Vloerverwarmingsysteem in combinatie met plavuizen, tegels en natuursteen gaan uitstekend samen. 
Ze kunnen in principe direct in de mortellaag gelegd worden. Wilt u de tegels of plavuizen verlijmen? 
Gebruik dan wel een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij 
verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaats vindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 
opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 
vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 
 
Parketvloeren 
Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of 
merbau zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast 
kunnen worden. Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken, 
dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. Over het 
algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc waarde) 0,10 m2.K/W bij de berekening van de 
capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur van het 
verwarmingswater ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de warmteafgifte van 
de vloerverwarming hoger. Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te 
worden op vastheid, vlakheid, scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. 
Parket mag nooit gespijkerd worden op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen 
de voorschriften van de parketleverancier strikt aangehouden te worden. 
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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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Bedieningsvoorschrift Centrale Verwarming    
 
 
Kamerthermostaat 
De temperatuur waarbij iemand zich prettig voelt, kan per persoon verschillen. Daarom is in uw woonkamer een 
thermostaat aangebracht waarop de temperatuur kan worden ingesteld, die u in uw kamer aangenaam vindt. Over 
het algemeen genomen is dat tussen de 20 graden Celsius en 22 graden Celsius. De temperatuurregeling van de 
andere vertrekken is deels afhankelijk van de instelling van de kamerthermostaat, deels van de overige 
kamerthermostaten. Verlaagt u bijvoorbeeld de woonkamertemperatuur met 5 graden Celsius door de 
kamerthermostaat lager te stellen, dan zullen de andere vertrekken ook ongeveer 5 graden Celsius in temperatuur 
worden verlaagd. De kamerthermostaat regelt de temperatuur in de woonkamer. De temperatuur in dit vertrek is 
dus maatgevend voor uw gehele woning. Is in die kamer de gevraagde temperatuur bereikt, dan wordt 
automatisch de gehele installatie uitgeschakeld. 
 
Vullen, bijvullen en ontluchten 
De installatie wordt door de C.V.-installateur gevuld, ontlucht en bedrijfsklaar opgeleverd. U behoeft alleen 
maar de kamerthermostaat in te stellen op de gewenste temperatuur. Toch kan op den duur de nog aanwezige 
zuurstof uit het water vrijkomen, waardoor u zelf moet bijvullen. 
 
De vul-/aftapkraan bevindt zich aan de bovenzijde van de warmtepomp. 
De bij de installatie geleverde vulslang wordt aangesloten op de wasmachinekraan. De andere zijde sluit u aan 
op de vulkraan. U schroeft hem nog niet helemaal vast, want ook de lucht die zicht nog in de vulslang bevindt, 
moeten we nog kwijt. 
Nu opent u de waterkraan een beetje zodra er water uit de nog niet geheel vastgedraaide koppeling van de 
vulkraan komt, kunt u de koppeling vastdraaien. 
 
Vulkranen zijn er in diverse soorten. Indien er een vulkraan met vierkant en vulsleutel gemonteerd is, geldt het 
volgende: door het vierkant van de vulkraan een kwartslag te draaien met de bijbehorende sleutel, gaat de 
vulkraan open. 
Het streepje op de stift van de vulkraan staat in het verlengde van de vulslang als de vulkraan open is. Dit type 
vulkraan kan ook voorkomen zonder vulsleutel, de kraanspindel wordt in dit geval open en dicht gedraaid met de 
sleuf die zich in de lekdop bevindt. 
 
Indien er een vulkraancombinatie gemonteerd is zonder vulsleutel, kan de vulkraan open en dicht gedraaid 
worden met de koppeling van de slangpilaar. 
Na enige tijd loopt de druk op. Als de wijzer op de drukmeter op 2 Bar staat, draait u de vulkraan dicht. Nu gaat 
u alle ontluchtingskraantjes langs, opent het maximaal 1 hele slag, wacht tot er  water uit komt en sluit het dan 
weer. Door het ontluchten zakt de wijzer van de drukmeter. Als het C.V.-water koud is, moet de wijzer op 
onderstaande waarde staan. 
 
- ongeveer 2,0 Bar. 
 
Als de juiste druk bereikt is door het vullen, sluit u eerst de wasmachinekraan, dan de vulkraan, dan demonteert 
u de vulslang en indien aanwezig draait u de lekdop op de vulkraan. 
 
De druk in de installatie mag nooit boven de 3 Bar uitkomen. (Nooit de installatie verder vullen dan 2 Bar) 
 
Na het ontluchten van de installatie dient u de installatie 2 à 3 dagen later na te ontluchten op de radiatoren. 
 
 
 
 
 



 
 
Warmwatervoorziening t.b.v. tapwater 
Een tweede functie van de warmtepomp is het leveren van warmwater op diverse tappunten zoals douche, 
wastafel en in de keuken. 
 
Om misverstanden te voorkomen: 
1. De instelling van de kamerthermostaat heeft geen invloed op de temperatuur van het tapwater. 
2. Het opwarmen van het tapwater heeft te allen tijde automatisch voorrang op het opwarmen van het  C.V.- 

water. 
 
Het in bedrijf stellen 
U dient hiertoe de volgende handelingen te verrichtten:  
1. Controleer in de meterkast, of de schakelaar waarop de C.V. elektrisch aangesloten is, ingeschakeld is, c.q. 

of de zekering goed is. 
2. Steek de stekker in het stopcontact. 
3. Stel de thermostaat in op een zo hoog mogelijk temperatuur. 
4. Voor het aansteken van de warmtepomp, zie de instructie van de fabrikant! 
5. Stel de thermostaat nu op de door U gewenste temperatuur. 
 
Storingen 
Indien zich een storing voordoet dient u alvorens ons te bellen zelf te controleren of: 
1. De waterdruk juist is. 
 
Onderhoud 
Om een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid van uw C.V.-installatie te waarborgen, is een goede en regelmatige 
onderhoudsbeurt noodzakelijk. Dat dit een gunstige invloed heeft op de veiligheid en de levensduur van uw 
installatie, staat zonder meer vast. U kunt dit onderhoud het best laten verrichtten door een erkend UNETO-VNI 
installateur voorzien van een STEK-erkenning. 
 
Garantie 
Indien wij binnen de garantie periode opgeroepen worden voor storingen die u zelf had kunnen verhelpen, 
worden voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht, onder andere voor storingen als: 
 Te weinig waterdruk in de installatie. 
 Uitgeschakelde stroom. 
 Te laag of verkeert ingestelde ketelthermostaat, boilerthermostaat en/of kamerthermostaat. 
 Andere storingen, b.v. door onoordeelkundig gebruik. 
 
Buiten de garantie periode zijn uiteraard alle kosten van storingen voor uw rekening. 
 
Hoofdvloerverwarming  
Het in gebruik nemen van de vloerverwarming verwijzen wij u naar de montage- of gebruikershandleiding van 
de leverancier.  
 
Tijdens het stookseizoen adviseren wij u géén nachtverlaging toe te passen, wat betekend dat de C.V.-installatie 
24 uur de woning doet verwarmen. Vloerverwarming is namelijk een trage verwarmingsmethode indien de 
woning opgewarmd dient te worden. 



Bedieningsvoorschrift Mechanische Ventilatie 
 
 
Mechanische Ventilatie 
Uw woning is voorzien van een mechanische ventilatie. Dit systeem bestaat uit een centraal opgestelde 
ventilator, een kanalensysteem en afzuigventielen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel in de berging. Het 
systeem is (of kan worden) uitgerust met een motorloze wasemkap, geplaatst boven het kooktoestel. Hierdoor 
worden zoveel mogelijk kookluchtjes en vocht direct via deze wasemkap en het centrale systeem naar buiten 
afgevoerd. 
 
Bij het ontwerpen van het systeem is ervan uitgegaan dat de installatie 24 uur per dag in bedrijf is. Om zo zuinig 
mogelijk met energie om te gaan is een elektromotor toegepast met een laag stroomverbruik. 
 
Bij het systeem is rekening gehouden met overstroomopeningen onder de deuren. Ongeveer 2 cm is noodzakelijk 
gemeten tussen bovenkant vloerafwerking en onderkant deur. 
 
Bediening 
In de woonkamer is een hoofdbediening CO² aangebracht. De hoofdbediening werkt vraag gestuurd op basis van 
CO². Voor de verdere bediening van de hoofdbediening verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van de 
fabrikant.  . 
Stand 1 laag 
 In deze stand wordt de afvoerventilator op een minimum stand gezet. Deze stand kan worden ingeschakeld 

bij langdurige afwezigheid en eventueel ’s nachts. 
Stand 2 midden 
 In deze stand staat de afvoerventilator op een normaal toerental. 
Stand 3 hoog 
 In deze stand staat de afvoerventilator op een hoog toerental. Kies deze stand tijdens koken of douchen. Let 

op dat, zeker wanneer de ventilator op hoog toerental is geschakeld, ervoor voldoende luchttoevoer is 
gezorgd door bijvoorbeeld het openen van klapraampjes. Indien in uw woning niet afsluitbare 
luchttoevoeropeningen zijn aangebracht, ga deze dan niet beslist niet afplakken of dichtstoppen. De goede 
werking van het mechanische ventilatiesysteem wordt dan nadelig beïnvloed. 

 
Onderhoud 
De ventilator dient 1 maal per jaar te worden gereinigd. Hiertoe worden de ventilatormotor met waaier 
gedemonteerd en met een vetoplossende vloeistof gereinigd. Let op dat er geen water of sop in de motor komt. 
Uiteraard dienen deze werkzaamheden met volledig uitgeschakeld systeem te worden uitgevoerd. Het beste kan 
dit gebeuren door het systeem met behulp van de hoofdschakelaar spanningsloos te maken. 
 
De afzuigventielen kunnen met een zachte zeepoplossing worden gereinigd. Hiertoe worden de ventielen, die 
d.m.v. veerklemmen in de buis gedrukt zijn, met een draaiende beweging uit het kanalensysteem worden 
genomen. Let op dat de instelling van de ventielen niet wordt gewijzigd. 
 
Het is verboden om drukgevende ventilatoren en wasemkappen met een eigen motor op het systeem aan te 
sluiten. Deze apparaten mogen alleen aangesloten worden op een speciaal hiervoor aangebracht kanaal. Indien 
dergelijke apparaten toch worden aangesloten is het mogelijk dat de lucht uit de keuken in een andere ruimte 
weer naar binnen wordt geblazen. Indien gewenst kan dus wel een motorloze wasemkap worden geplaatst. 
 
 
 
 



Gebruikshandleiding & Onderhoudsinstructies Sanitaire Installaties  
 
 

Binnenriolering 
 
Algemeen 
De binnenriolering is voorzien van een gescheiden rioleringssysteem bestaande uit een schoon water 
(regenwater) riool en vuil water (keuken, toilet, badkamer etc.) riool. Bij uitbreiding van het rioleringssysteem 
mag dus nooit een vuilafvoerpunt (zoals wastafel, wasmachine, schrobput etc.) op het schoon water riool worden 
aangesloten. 
 
Wat te doen bij rioolstank?  
 Controleer uw riolering op lekkage. 
 Controleer de aansluiting van de toiletpot(ten). 
 Controleer alle watersloten (sifons).  
 Denk ook aan weinig gebruikte toestellen. 
 Vergeet ook niet de sifon van de stadsverwarming in de meterkast. 
 Vergeet ook niet de sifon (indien aangesloten op de riolering) van de wasmachine opvangbak. 
 Indien de stank uit de meterkast komt of als bovenstaande tips geen resultaat opleveren raadpleeg uw 

aannemer voor aanvullend advies c.q. hulp. 
 
Wat te doen bij verstopping? 
Bij een verstopping dient u eerst na te gaan of de sifon niet dichtgeslibd is. Onder het aanrecht en bij de 
wasmachine moet u dan het onderdopje losdraaien en het vuil verwijderen en bij de sifons van de wastafel en 
fontein het onderste gedeelte (beker) losdraaien en het eventuele vuil verwijderen let op u dient hieronder wel 
een emmer c.q. bakje (met dweil) te plaatsen om het uitkomende afvalwater in op te vangen. 
Indien de riolering niet meer functioneert dient u zelf te (laten) onderzoeken waar de oorzaak zit. 
Bij de gevel bevindt zich een huisaansluiting met ontstoppingsstuk (aan de voorgevel) deze opgraven als de 
verstopping zich binnen uw perceel bevindt. De verstopping en andere gebreken op eigen perceel dienen door u 
hersteld te worden en zijn voor uw rekening. Indien de verstopping zich buiten uw eigen perceel bevindt, dus op 
perceel van de gemeente, dan moet deze door de gemeente hersteld worden, soms voor uw rekening mocht er 
blijken dat de oorzaak bij u vandaan komt. U kunt een professioneel rioolontstoppingsbedrijf inschakelen.   
Deze bedrijven beschikken over speciale apparatuur waarmee het probleem verholpen kan worden. 
 
Het voorkomen van klachten 
Omdat veel klachten over het niet goed functioneren van de riolering vaak voortvloeien uit onwetendheid van de 
gebruiker, volgen hierbij enkele tips:  
 Deponeer nooit etensresten, jus, olie, maandverband etc. in het toilet, de keuken afvoer of in andere op de 

riolering aangesloten toestellen.  
 Vochtige toiletdoekjes zijn geen toiletpapier en dus ook niet geschikt om in het toilet te deponeren.  
 Overmatig gebruik van waspoeder heeft geen enkel effect op het wasresultaat. Het teveel aan waspoeder 

wordt direct in de riolering geloosd, waarin het vervolgens in de leidingen ‘aan koekt’ en daardoor de 
doorstroming verhindert.  

 Deponeer nooit stoffen of vloeistoffen, met chemische bestanddelen (zoals aceton, zoutzuur, ether, jodium, 
caustic soda etc.) in de op de riolering aangesloten toestellen.  

Bovengenoemde stoffen kunnen de afvoer bemoeilijken of zelfs de riolering verstoppen of beschadigen. 
Houdt u dit goed in de gaten om klachten te voorkomen.  
 
 
 
 
 



Hemelwaterafvoeren 
 
Algemeen 
Voor het opvangen en afvoeren van het regenwater kan uw appartement zijn voorzien van hemelwaterafvoeren. 
Voor het goed functioneren hiervan dient u minimaal tweemaal per jaar de uitlopen van de platte daken schoon 
te maken. Indien het regenwater niet voldoende wordt afgevoerd, controleer dan eerst of de uitlopen niet zijn 
geblokkeerd. Bij lekkage of verstopping dient u zo spoedig mogelijk een erkend installateur in te schakelen om 
eventuele gevolgschade te beperken.  
 
 

Waterinstallatie 
 
Algemeen 
De waterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de verschillende tappunten in uw appartement. Daarnaast 
wordt het drinkwater in een warmwatertoestel verwarmd waarna ook dit warme water wordt verdeeld over een 
aantal gebruikerstappunten in de appartement. In de meterkast zit de hoofdafsluiter van de waterinstallatie. De 
kraan vóór de meter is van het drinkwaterleidingbedrijf. De kraan ná de meter behoort tot de waterinstallatie van 
u appartement. 
Het drinkwaterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt 
van uw appartement. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op vertrouwen 
dat het drinkwater geleverd door het drinkwaterleidingbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na het 
leveringspunt is dat voor uw verantwoordelijkheid. 
 
Wat te doen bij lekkage? 
Voor het afsluiten van het waterinstallatie kunt u de hoofdkraan nabij de watermeter gebruiken of eventueel een 
groepafsluiter gebruiken (zie installatietekening). 
 
Wat te doen bij vervuiling? 
Door de aanleg van de nieuwe waterinstallatie kan er vuil in de leiding zitten. Dit vuil kan men verwijderen door 
de perlator van de kraan los te draaien en deze flink door te laten lopen en de perlator tegen de stroom in schoon 
te blazen. 
 
Gebruiksinstructie? 
Omdat een nieuwe installatie de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden vanwege de daarin gebruikte 
materialen. Bovendien is het water in de leidingwaterinstallatie, net als het pak melk uit de supermarkt slechts 
beperkt houdbaar. Langdurige stilstand van water in de installatie in combinatie met een temperatuur boven de 
25°C kan de kwaliteit van het leidingwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door verandering in 
geur, kleur en smaak van het water. Door de groei van bacteriën in het stilstaande leidingwater kunnen er zelfs 
gezondheidsrisico’s ontstaan. Omdat besmetting met deze bacteriën plaats vindt via de longen, is dit gevaar 
vooral aanwezig bij inademing van zeer kleine waterdruppeltjes die verspreid worden in de lucht (waternevel).  
 
Maatregelen door u zelf uit te voeren 
 Weinig gebruikte tapkranen (fontein, vulpunt cv., buitenkraan, etc.). Deze kunnen leiden tot langdurige 

stilstand van water in het leidingdeel naar de kraan. Ga na welke kranen minder dan eens per week worden 
gebruikt. Het is verstandig deze kranen regelmatig – wekelijks bij het schoonmaken – een minuut door te 
spoelen. Dat geldt dan zowel voor de koud- als warmwaterkranen. Bij verder weggelegen kranen (schuur, 
garage, zolder, etc.) kunt u dezelfde spoeltijd aanhouden. Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat 
zowel de koud- als warmwaterleidingen worden gespoeld. Bij thermostatische mengkranen  laat u de 
temperatuurinstelling ongeveer op 38°C staan.  

 Thermostaatkranen dient u minimaal 1x per maand tijdens het gebruik een aantal keren van helemaal koud 
tot helemaal heet qua temperatuur te draaien zodat het regelelement niet kan gaan vast zitten.  

 



 Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om alle koud- en warmwaterkranen 
een minuut lang te openen. Vergeet niet de gevelkraan. Laat het water rustig stromen en voorkom dat u 
daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de sproeikop onder water in een emmer houden of het sproeistuk 
van de kraan af halen. 

 Een tuinslang die in de volle zon hangt c.q. staat kan flink opwarmen. Bij langdurige stilstand kunnen er 
zich onder invloed van de relatief hoge temperatuur bacteriën gaan ontwikkelen. Blootstelling aan dit water 
tijdens het sproeien van de tuin, auto, etc. is ongewenst. Om die reden wordt geadviseerd om in de 
zomerperiode een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt eerst te spoelen. Hiertoe hangt u de slang 
zonder sproeistuk in een emmer, gieter, etc. en laat het water gedurende een minuut stromen. Dit water kunt 
u zonder problemen gebruiken voor de planten. Voor zover dat mogelijk is, kunt u natuurlijk ook na elk 
gebruik de tuinslang leeg laten lopen.   

 De leidingen naar uw buitenkranen dient u voor de winter leeg te laten lopen in verband met mogelijk 
vorstgevaar. Hiertoe moet u de aparte afsluiter dichtdraaien en dan zowel de aftapkraantjes als de 
gevelkranen open zetten en de leidingen door blazen (zodat het meeste water eruit is).  

 Veelal bent u zelf in staat om de temperatuur van het warmwatertoestel te regelen. Zorg er voor dat het 
warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55°C (60°C) heeft. U kunt hier voor over het 
algemeen aan voldoen als u het warmwatertoestel afstelt tussen de 60° à 65°C. Overdrijf niet! Te hoge 
temperaturen kunnen leiden tot verbrandingsgevaar en tot een verhoogde kans op kalkafzetting in het 
voorraadvat, de waterleiding en de kranen. Raadpleeg ook uw gebruik- en onderhoudsinstructie van het 
warmwatertoestel en vraag uw onderhoudsmonteur om de instelling te controleren. 

 Heeft u een afleverset voor stadsverwarming met warmwaterbereiding in uw meterkast? Gebruik deze niet 
als opslagkast en zorg dat de ventilatieopening onder en boven in de meterkast vrij blijven! In verband met 
de afvoer van (overtollige) warmte mag de natuurlijke ventilatie van de meterkast niet worden verstoord. 

 
 

Gasinstallatie (indien aanwezig in uw appartement)  
 
Algemeen 
Vanaf de meterkast lopen er gasleidingen naar de gasgestookte toestellen in uw appartement. Deze toestellen 
betreffen vaak een cv-ketel (of ander warmwatertoestel) en de kookplaat in de keuken. 
  
Wat te doen bij lekkage? 
Bij constatering van een gaslucht, direct de hoofdafsluiter in de meterkast dichtdraaien en een erkende 
installateur of de storingsdienst van het gasbedrijf bellen. 
 
Wat te doen aan onderhoud? 
Voor onderhoud aan deze toestellen dient u de gasleiding af te sluiten, door de gaskranen bij het toestel dicht te 
zetten. Wij adviseren u echter om onderhoud aan gastoestellen door een erkend installateur te laten uitvoeren.  
Als uw kooktoestel is aangesloten met een flexibele gasslang dient u minimaal tweemaal per jaar deze slang te 
controleren en deze slang ook tijdig te (laten) vervangen.  
 
 

Sanitair 
 
Algemeen 
Het sanitair is van keramische materiaal, de kranen zijn deels van verchroomd koper c.q. kunststof en de afvoer 
van chroom c.q. kunststof. Gebruik voor het schoonhouden van uw sanitair nooit schuursponsen, 
schuurmiddelen en/of agressieve schoonmaakmiddelen maar een zachte vochtige/droge doek.  
 



Wat te doen aan onderhoud? 
 Gebruik voor het schoonmaken van uw sanitair nooit agressieve schoonmaakmiddelen. Vooral niet bij 

verchroomde artikelen. Dit kan het product sterk aantasten. Informeer zonodig bij de fabrikant van uw 
sanitairproduct naar de specifieke onderhoudsinstructies. 

 Wij raden u aan om douchedeuren, wanden en keramisch sanitair te reinigen met Sani-Clean.  
 Kunststof strips kunt u langer soepel houden door ze goed schoon te maken en regelmatig in te smeren met 

zuurvrije vaseline. 
 Kitwerk in de badkamer kan na verloop van tijd loslaten. Wij adviseren u om het kitwerk regelmatig te 

reinigen. Na ± 5 jaar raden wij u aan om de kit te laten controleren of te vervangen om lekkages te 
voorkomen. Let vooral op het kitwerk bij doucheputjes, douchehoeken, etc. 

 Bad- en douchebakafvoeren mogen niet op eigen initiatief losgeschroefd worden. Wij adviseren u om 
regelmatig de afvoeren te reinigen.  

 Tevens dient u de douchekoppen regelmatig te ontkalken door ze in de speciaal ontkalkingsmiddel of azijn 
te leggen.  

 Het komt vaak door de perlators (zeefjes) aan de uitloop van de kraan vervuild of verkalkt zijn. Wij 
adviseren deze regelmatig te reinigen, 

 
 
Nog enkele tips:  
 Gaat u met vakantie en is uw appartement onbeheerd of bent u voor lange tijd afwezig, sluit dan de 

hoofdafsluiter van uw waterleiding. 
 Zet na langere tijd van afwezigheid of van niet gebruik, de watertappunten gedurende een minuut open om 

het in de leidingen aanwezige water door te laten stromen.  
 Laat bij vorstgevaar waterleidingen naar buitenkranen tijdig leeg lopen om bevriezing te voorkomen.  
 Indien de plaats van de wasautomaat bij storing tot wateroverstroming zou kunnen leiden, adviseren wij u 

om een z.g. “waterstop” op de kraan te monteren Bij stroring of slangbreuk sluit de “waterstop” de 
watertoevoer binnen enkele minuten af. Hierdoor kunt u de eventuele schade beperken.  

 Door snelsluitende afsluiters in de wasautomaat of vaatwasser bestaat de mogelijkheid dat er een “tik” in de 
waterleiding optreedt. Om dit te beperken kunt u een waterslagdemper (laten) plaatsen.  

 Gebruik de meterkast niet als berging. Dit verstoort de natuurlijke ventilatie in uw meterkast. Hierdoor 
kunnen brandgevaarlijke situaties en stank- en condensproblemen ontstaan. 

 Tegenwoordig worden veel leidingen weggewerkt. Dit geldt ook voor andere installaties. Voordat u gaat 
boren in de vloer, wand of plafond, dient u er zeker van te zijn dat er geen leidingen aanwezig zijn. Beter is 
nog om niet te boren en een andere oplossing te zoeken. 

 Bij casco appartement, keuken of sanitaire ruimten dient u de waterleiding minimaal binnen 14 dagen aan te 
laten sluiten en tien minuten lang door te spoelen in verband met legionella gevaar.  

 Laat eventuele uitbreiding of wijziging van uw installatie altijd uitvoeren door een erkend gecertificeerd 
installatiebedrijf. Dit bedrijf neemt de garantie op zich van de aangepaste installatie. Bedenk dat als uw 
installatie wordt uitgebreid of veranderd door een niet gecertificeerd bedrijf, u dan alle rechten op garantie 
kwijt bent. 

    
 
Resumé van vereiste preventieve onderhoud (indien van toepassing)  
 2x per jaar sifons (watersloten) schoon maken. 
 2x per jaar op platte daken en balkons afvoeren schoon maken.  
 2x per jaar gasslang bij kooktoestel controleren. 
 2x per jaar perlators (uitloop tapkranen) schoon maken. 
 2x per jaar douchekoppen ontkalken.  
 Regelmatig kitwerk controleren. 
 Schoon houden van pompputten, schrobputten en draingoten. 
 Afsluiten contracten voor hydrofoors, vuilwaterpompen, brandslanghaspels en poederblussers. 
 



Speciale installaties in (woon-) gebouwen:  
Drukverhoginginstallatie 
Voor het onderhoud aan een drukverhoginginstallatie (hydrofoor) adviseren wij u om een service- en 
onderhoudscontract met de fabrikant af te sluiten.  
Pompput en vuilwaterpomp  
De pompput dient u regelmatig te controleren op vervuiling. Bij grote vervuiling kan verstopping en/of storing 
aan de pomp optreden. Voor de vuilwaterpomp adviseren wij u om een service- en onderhoudscontract met de 
fabrikant af te sluiten.  
Brandslanghaspels en poederblussers 
Om de betrouwbaarheid van functioneren zeker te stellen dient met een erkend bedrijf een contract te worden 
afgesloten voor jaarlijkse controle. Dit zal ook door uw (brand-)verzekering worden geëist  
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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, 
TechniCon 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 225 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.  
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 aanvullende documentatie van de fabrikant die is bijgevoegd. 
 
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. 



Groepenkaart

Energiebedrijf:                Installateur:

Test minstens 1x per maand de aardlekschakelaar en aardlekautomaten 
door testknop T in te drukken (zie binnenzijde).
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Uw installatie is in de meeste gevallen voorzien 
van aardlekschakelaars of aardlek-automaten. 
Een aardlek-automaat is een combinatie van een 
aardlekschakelaar en een installatie-automaat. 
Als een defect apparaat onder stroom komt te 
staan zorgt de aardlekschakelaar 
of aardlek-automaat ervoor dat de stroom 
onmiddellijk wordt uitgeschakeld.

Het is daarom belangrijk de aardlekschakelaars 
en aardlek-automaten minimaal 1x per maand te 
testen, door het indrukken van de testknop T. 
De aardlekschakelaar of aardlek-automaat dient 
dan direct uit te schakelen. Bij weigering uw 
installateur waarschuwen.

Elke groep in uw installatie is tegen overbelasting 
en kortsluiting beveiligd door een installatie-
automaat of aardlek-automaat.

Aardlekschakelaar

Bediening aardlekschakelaar
Indien een aardlekschakelaar uit zichzelf 
uitschakelt:

•  Schakel alle door de aardlekschakelaar 
    beveiligde installatie-automaten uit.
•  Schakel de aardlekschakelaar in.
•  Schakel de installatie-automaten één voor 
    één in. Zodra de groep waarin de storing 
    optreedt, wordt ingeschakeld, zal de 
    aardlekschakelaar weer uitschakelen.
 Deze groep uitgeschakeld laten.
•  Schakel de aardlekschakelaar en de overige 

groepen weer in.
•  Waarschuw uw installateur om het defecte 

apparaat of de groep te laten nazien.

Aardlek - automaat 

Bediening aardlek-automaat
Indien een aardlek-automaat uit zichzelf 
uitschakelt:

•  Schakel alle apparaten die op deze groep 
    zijn aangesloten uit.
•  Schakel de aardlek-automaat in.
•  Schakel de apparaten één voor één weer in. 

Zodra het apparaat waarin de storing 
    optreedt, wordt ingeschakeld, zal de 
    aardlek-automaat weer uitschakelen.
 Dit apparaat uitgeschakeld laten.
•  Schakel de aardlek-automaat en de overige 

apparaten weer in.
•  Waarschuw uw installateur om het defecte 

apparaat te laten nazien.

Instal lat ie -  automaat

Bediening installatie-automaat
Indien een installatie-automaat (groep) uit zichzelf 
uitschakelt:

•  Schakel de installatie-automaat in.
  Indien de installatie-automaat ingeschakeld blijft, 

werd het uitschakelen waarschijnlijk veroorzaakt 
door een (tijdelijke) overbelasting. 

Indien de installatie-automaat (groep)
opnieuw uitschakelt:
•  Schakel alle apparaten die op deze groep zijn 

aangesloten uit.
•  Schakel de installatie-automaat weer in.
•  Schakel de apparaten één voor één weer in. 

Zodra het apparaat waarin de storing optreedt, 
wordt ingeschakeld, zal de 

 installatie-automaat weer uitschakelen.
 Dit apparaat uitgeschakeld laten.
•  Schakel de installatie-automaat en de overige 

apparaten weer in.
•  Waarschuw uw installateur om het defecte 
    apparaat te laten nazien.



 

 

 

 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Objekt-Video-monitor 
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Toestel overzicht 
 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
TFT beeldscherm 
 
 
 

 
Functie toets 

 
Bel uitschakelaar 
 
 
 

Volumeregelaar beltoon 
 
 
Deuropener knop 
 
 
 
 

 
Beltoon luidspreker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoorn met snoer 

 



 

3 

Bediening 
 

Aanbellen 
Het belsignaal klinkt. 
Bij een oproep vanaf de buitendeur 
verschijnt automatisch het beeld. 
Bij een oproep vanaf de etagedeur of 
een andere monitor blijft het beeld uit. 
 
 
 

Spreken 
Neem de hoorn op om het gesprek 
aan te nemen. Gesprek is alleen 
mogelijk met de buitendeur of een 
ander toestel. 
  
 
 

Gesprek beëindigen 
Hang de hoorn op, het beeld schakelt 
nu uit. 
Beeld en geluid worden automatisch na 2 minuten 
uitgeschakelt. 

 
 

  Deur openen 
Druk op de blauwe deuropenerknop. 
 
 

  Funktietoets 
Beeld oproeptoets (standaard ingestelde 
functie). 
Druk kort op de functietoets om het 
beeld op te roepen zonder dat er 
gebeld wordt. Door meerdere keren te 
drukken kunnen andere camera’s (mits 
aanwezig) opgeroepen worden. 

 
 

  Beltoon uitschakelen 
Schuif de schakelaar aan de 
rechterzijde naar onder om de beltoon 
uit te schakelen. 
 

   Beltoon inschakelen 
Schuif de schakelaar aan de 
rechterzijde naar boven , de beltoon 
klinkt nu bij een oproep. 
 

  Instelling volume beltoon 
Het belvolume is traploos, middels de 
draairegelaar, in te stellen van 
minimaal naar maximaal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende instellingen en functies zijn mogelijk, 
neem hiervoor cantact op met uw installateur: 

 

Beeld instellingen 

Kleurverzadiging, helderheid en kontrast  

 

Beltonen 

Voor een oproep vanaf de buitendeur, etagedeur 
en een ander toestel kunnen verschillende 
beltonen ingesteld worden. 

 

Functies 

Functietoets. Er kunnen andere functies aan de 
toets toegekend worden. Bijvoorbeeld 
trappenhuisverlichting inschakelen (mits 
aangelegd) of portier oproepen (indien 
aanwezig). 

 

Trappenhuisverlichting inschakelen met de 
deuropener toets  
als er geen spreekverbinding is. 

Parallelfunctie. Een tweede toestel belt mee 
met zowel de voordeur, etagedeur als bij oproep 
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Reiniging 
 
Reinig het toestel met een droge of 
licht bevochtigde doek. Sterkere 
vervuiling verwijderen met een 
huishoud-kunststofreiniger. 
 
Vermijd het indringen van water in het 
toestel. Gebruik geen aggresieve of 
schurende reinigingsmiddelen! 
 
 

Service 
 
Garantie wordt gegeven in 
overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen. Vervanging van het 
apparaat in geval van storing moet 
worden uitgevoerd door uw 
installateur. 

Verwijdering  
 

De apparaten gemarkeerd met 
nevenstaand symbool moeten 
worden gescheiden van het 
huishoudelijk afval. De 

gebruikte materialen zijn recyclebaar. 
Draag bij aan de bescherming van ons 
milieu door het afvoeren van het 
apparaat via een inzameling van 
elektronisch afval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische aanpassingen voorbehouden 
 

TCS TürControlSysteme AG,  
Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin 
FON:+49 3933 8799-10, FAX: +49 3933 8799-11,  
Mail: info@tcsag.de, www.tcsag.de 

TCS Hotline Germany:  
Tel.: +49 4194 9881-188, Fax: +49 4194 9881-29,  
E-Mail: hotline@tcsag.de 
BA_IVH3222_NL.doc   1 A                   10/2013 
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INSTRUCTIEKAART SIKKENS  

Onderhoudsvoorschrift  

 

 

 
Geachte Bewoner, 
 
Gefeliciteerd met uw prachtige woning! 
 
Kozijnen, ramen en deuren van hout zijn hoogwaardige producten die uw woning 
iets extra geven. Uw houten gevelelementen zijn onder hoge KOMO 
kwaliteitseisen door de timmerfabriek behandeld met verfproducten van Sikkens. 
Om uw kozijnen, ramen en deuren in topconditie houden volgt een 
onderhoudsvoorschrift. 

 
 

 
 

 Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla 
Pro S600 verdund met water. 

 De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken. 

 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). 

 Het geheel aflakken met Sikkens Rubbol SB plus. 

 Als alternatief kan gekozen worden voor Sikkens Rubbol Express High 
Gloss, Sikkens  Rubbol XD Semi-gloss en Sikkens Rubbol XD Gloss. 

 Laat u verder informeren bij de Sikkens specialist! 
 
 
 
 
Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op www.sikkens.nl 
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. 

 

  



ONDERHOUDSVOORSCHRIFT DEVENTER DICHTINGEN

De DEVENTER dichtingen bestaan uit materialen van uitstekende kwaliteit, 
bestand tegen weersinvloeden, UV en ozon. Bij vakkundige inbouw van de 
dichting, is er normaal gesproken geen extra onderhoud nodig. De dichting kan, 
indien nodig, met huishoudelijk reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen 
oplosmiddelen gebruiken!! De dichting mag niet beschilderd worden!!
Bij een noodzakelijke verfbeurt van de houten kozijnen ten tijde van renovatie, 
dient de dichting eruit gehaald en in een milde zeepoplossing gereinigd te worden.  
Nadat de verflaag volledig droog is, kan de dichting weer ingebouwd worden.

DEVENTER valdorpels hebben een onderhoudsvrij mechanisme, alleen de 
dichting van de valdorpel dient tegen grote vervuiling beschermd te worden, omdat 
dit tot blokkering van de dichting in de buitenste laag van de valdorpel kan leiden.
Met dit onderhoud zal de dichting jarenlang zijn functie behouden.

Onderhoud

Voorerf 75 
4824 GM Breda
T: 076 5416900 
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl 
info@deventer-profielen.nl

totaaloplossingen 
voor ramen en deuren



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

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

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

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

BUVA raamboompjes en oplegsloten
Deze hebben geen onderhoud nodig.

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

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

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

Reiniging en onderhoud RVS hang-
en sluitwerk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Setje RVS CLEAN: 2675109
Spuitbus 400ml: 2675110

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

BUVA Hang- en sluitwerk
Reiniging en onderhoud



BUVA OnderhOUd, reiniging en nAstellen

BUVA Hang- en sluitwerk
Nastellen sluitkommen, sluitplaten en scharnieren

Fig. 1
Sluitplaat

Fig. 2 
Losdraaien
schroeven  
in sluitkom

Fig. 3  Boven- en 
ondersluitkom

Schroef kwart slag 
losdraaien

Nastelposities, sluitplaat 430/210

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

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

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

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

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

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

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

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

zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Voor probleem
loos functioneren

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

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

BUVA

Vraag de gratis brochures aan.
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   Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V. 

    

   Postbus 103 

Datum: 28-05-2019  2660 AC  BERGSCHENHOEK 

Onze referentie: BRF-BRK-KVEE-N03-0010410   

Rayon: N03   

Uw referentie:    

    

Betreft: 

 

Onderhoudsadvies  – Project 34 appartementen (Bergingen) Bleiswijk 

 

    

    

    

 

Betreffende het onderhoud van Berkvens gelakte binnendeuren en/of gelakte/gecoate 

binnendeurkozijnen adviseren wij u het volgende. 

 

Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek. Dit geldt ook voor 
schoonmaken van glas in een deur;  

- Uitsluitend schoonmaken met licht vochtige (uitgewrongen) doek; 

- Glas(latten) schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek;  

- Schoon water gebruiken; 

- Optioneel huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken die sterk verdund zijn met 

water (>80%) ; 

- Daarna direct droogwrijven met een zachte doek; 

- Het gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen raden wij af ; 

- Het gebruik van schuurmiddelen raden wij af; 

- Verwijder pen-, potlood- of viltstiftstrepen met gom; 

 

 

Betreffende het onderhoud van Berkvens Berkopal HPL binnendeuren adviseren wij u het 

volgende: 

 

Lichte vervuiling 

- Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek; 

- Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken (zie Let op. Resten van de 

zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden 

- Daarna het deuroppervlak droogwrijven met een zachte doek. 
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Hardnekkige vlekken 

- Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen 

zoals aceton, wasbenzine of spiritus; 

- Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen goed verwijderd te worden. 

 

Let op:  

Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen 

dient te worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte van de deur de 

reactie van het schoonmaakmiddel op het deuroppervlak te testen. 

 

De volgende materialen NIET gebruiken: 

- Schuurspons; 

- Staalwol; 

- Schoonmaakmiddel met schuurmiddel; 

- Polijstmiddelen; 

- Onderhoud was/wax. 

 
Voor een actueel schilderadvies verwijzen wij u graag naar onze website www.berkvens.nl. 

 

Voor eventueel verdere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales Support  

te bereiken via telefoonnummer 0493 - 49 91 11. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en danken u hartelijk 

voor uw vertrouwen in Berkvens. 

 

Met vriendelijke groet,  

BERKVENS B.V. 
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