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Dit boek is niet projectspecifiek samengesteld. Het is niet uitgesloten dat er 
onjuistheden vermeld zijn, of dat de informatie in dit boek onvolledig is. Hieraan 

kunnen echter geen rechten, of eisen tot schadevergoeding worden ontleend. 
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1 Inleiding  

1.1 Eerste jaar van bewoning 
 

Aandachtspunten 
 De woningscheidende wanden van uw woning zijn van beton, dat een 

langdurig droogproces kent. Ten gevolge van deze droging kan verkleuring 
optreden. Controleer daarom voordat u een wandafwerking aanbrengt of het 
droogproces voldoende heeft plaatsgevonden. 

 Door toepassing van verschillende materialen met verschillende 
krimpeigenschappen en door zetting van uw woning kan er scheurvorming 
ontstaan. Deze scheuren ontstaan voornamelijk op plaatsen waar twee 
verschillende materialen in elkaar overgaan. Ook hierom raden wij u aan om 
de woning de kans te geven te ‘zetten’. 

 Door het aanwezige bouwvocht in de woning, in combinatie met het warm 
stoken van de woning, kan de voordeur kromtrekken. Blijvende kromming kan 
pas na het eerste stookseizoen worden geconstateerd. De blijvende 
kromming, loodrecht op het deurvlak gemeten mag maximaal 10 mm zijn. Bij 
het slecht sluiten van de deur kunt u zelf de sluitkom nastellen. U doet dit met 
behulp van de schroefjes in de kozijnstijl van de deur.  

 Kasten, banken en andere dichte meubelstukken de eerste maand van 
bewoning niet tegen de muur plaatsen, in verband met de kans op 
schimmelvorming door te weinig ventilatie achter de meubels. 

 Eventueel ontstane schimmelplekken eerst goed laten drogen en daarna met 
een zachte droge borstel behandelen. 

 Laat de mechanische ventilatie altijd, ook tijdens uw afwezigheid, op een laag 
toerental aanstaan, in verband met een gezond binnenklimaat. 

 Onvoldoende ventilatie kan verkleuring van wanden en plafond tot gevolg 
hebben.  

 Zorg ervoor dat de openingen en roosters, die voor ventilatie van de 
kruipruimte zorgen, niet worden afgesloten. Ventilatie van de kruipruimte 
wordt niet meer voorgeschreven in het Bouwbesluit en behoeft niet te worden 
aangebracht. Echter daar waar de ventilatie wel is aangebracht kan het 
bijdragen tot het voorkomen van vochtproblemen in uw woning. 

 Laat binnendeuren en keukenkastjes de eerste weken in de nachtelijke uren 
op een kier staan. 

 Verwarm uw woning de eerste paar maanden gelijkmatig; ook op de 

slaapkamers en de zolder. Een temperatuur tussen de 15C en 20C is goed.  
 Verwijder zoveel mogelijk condenswater indien dit door te weinig ventilatie in 

de woning. van de ramen naar beneden zakt. 
 Een goede indicatie dat de woning voldoende gedroogd is t.a.v. bouwvocht, is 

het moment waarop geen blijvende condens meer op de ruiten aanwezig is. 
Regelmatig condens op de ramen is een aanwijzing voor een te hoge 
vochtigheid in uw woning door onvoldoende ventilatie. 

 Met name spuitwerk is tijdens het droogproces zeer gevoelig voor verkleuring 
door verontreinigde lucht. 

 De radiatoren in uw woning kunnen lucht bevatten. U zult dan merken dat zij 
minder warm worden en/of een tikkend geluid laten horen. Uw handleiding 
van uw verwarmingsketel beschrijft op welke wijze de installatie moet worden 
ontlucht. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat het systeem 
regelmatig wordt ontlucht. Vooral vlak na de oplevering is het verstandig dit 
meerdere malen per maand te controleren. 

Het schoonmaken van de woning voor bewoning 
De woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Een grote schoonmaak is dus 
noodzakelijk. Het is raadzaam om bij het schoonmaken niet al te veel water te 
gebruiken, behalve bij de beglazing (om krasvorming te voorkomen). De woning 
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bevat namelijk al veel bouwvocht en extra water doet daar geen goed aan.  
 
Gebruik liever geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals chloor en ammonia. 
Wees voorzichtig met ‘vers’ schilderwerk, sanitair, tegelwerk, keukenkastjes en 
ruiten. Zet bij het schoonmaken ramen, ventilatiekleppen of –roosters open voor 
voldoende ventilatie. 
 
 Verfspatten op de ramen kunnen worden verwijderd met een nieuw 

scheermesje. 
 Kalkspatten verwijderen met water waaraan een scheutje azijn is toegevoegd; 

wees voorzichtig met de nog relatief verse verf- of kalklaag. 
 Gebruik bij het afdekken van geschilderd of geïmpregneerd materiaal bij 

voorkeur geen bedrukt papier; de drukinkt laat moeilijk te verwijderen vlekken 
achter. 

 Het reinigen van tegelwerk, aanrecht en sanitair kan het best gedaan worden 
met een sopje van zachte- of groene zeep. Groene zeep werkt goed om een 
cementvleug te verwijderen.  

Een uitgebreidere toelichting schoonmaakadviezen treft u aan in de bijlage. 
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2 Onderhoud, reparaties en garanties 
 

2.1 Toelichting  
 

Hierna zijn korte beschrijvingen van een aantal eenvoudige onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan uw woning opgenomen.  
 
Deze werkzaamheden kunt u desgewenst zelf uitvoeren. 
 
Er is over het algemeen geen specifieke vakkennis, of speciaal gereedschap voor 
nodig. Het zijn vaak klusjes die weinig tijd vragen, maar nu en dan nodig zijn om 
uw woning in een goede conditie te houden. 
 
Voor zover dit voor u van belang is, zijn in de bijlage “contactgegevens” de namen 
van de leveranciers en bedrijven vermeld die aan de bouw van uw woning mee 
hebben gewerkt. 
 
Voor nieuwe onderdelen of noodzakelijke onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden kunt u eventueel op deze bedrijven een beroep doen. 
Veel materialen en onderdelen zijn echter ook in bouwmarkten of bij 
bouwmaterialenhandelaren te koop. 
 
Bereid uitgebreide onderhoudswerkzaamheden die u zelf wilt en kunt uitvoeren 
goed voor. Verzamel vooraf de benodigde kennis en informatie die voor een 
goede en veilige uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. 
 
Wij willen u erop attenderen dat de veiligheid van degene die de werkzaamheden 
gaat uitvoeren gewaarborgd moet zijn conform de Arbo wetgeving. Het kan 
voorkomen dat u voor het uitvoeren van onderhoud aan uw woning hulpmiddelen 
nodig heeft. Te denken valt aan ladders, steigers, gereedschap, maar ook 
verlengstokken en dergelijke. Houdt u zich in dat geval altijd aan de 
veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van deze hulpmiddelen. Deze 
voorschriften treft u normaliter aan bij het hulpmiddel. 
 
Specifiek willen wij u wijzen op het uitvoeren van werkzaamheden op het dak van 
uw woning. Ter informatie is in de bijlage een Abomafoon opgenomen welke een 
handreiking geeft voor het veilig uitvoeren van deze werkzaamheden.  
 
Hoewel dit een uitgebreide lijst bevat van aandachtspunten en algemene wenken, 
kan volledigheid niet gegarandeerd worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: Bent u er niet zeker van dat u een klus tot een goed einde kunt 
brengen? Begin er dan niet aan, maar schakel een vakman in. 

 

  

2.2 Algemeen onderhoud 
 

Het is van belang dat u regelmatig kwetsbare onderdelen schoonmaakt zoals de 
beglazing en het schilder- en tegelwerk. Hierdoor heeft vuil geen kans om zich in 
de ondergrond te trekken. Het is aan te bevelen het glas in de buitengevel eens 
per twee weken schoon te maken met daarvoor bestemde reinigers om inwerken 
van vuil en aanslagen te voorkomen.  
 
Eén of twee keer per jaar al het houtwerk in en om de woning schoonmaken 
voorkomt voortijdige problemen en geeft aan uw woning de uitstraling die u ervan 
verwacht.  
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2.3 Kozijnen, ramen en deuren 
 

Schilderwerk, coating en beglazing schoonmaken 
De levensduur van schilderwerk en coatings wordt verlengd door het tenminste 
twee keer per jaar schoon te maken met water waaraan een schoonmaakmiddel 
zonder ammonia is toegevoegd. 
 
Het is raadzaam om ook de beglazing tenminste enkele keren per jaar schoon te 
maken zodat alkalische stoffen het glas niet kan aantasten. Bij het wassen van 
ramen is het van belang ook de eventuele ontwateringsgootjes bij de onderdorpel 
goed schoon te maken zodat het water goed weg kan lopen. 

Draaiende delen lopen aan 
De plaats waar een deur of raam aanloopt (klemt) is meestal zichtbaar doordat de 
verflaag daar (iets) beschadigd is. 

Tochtafdichtingen beschadigd 

Wanneer de afdichtingslip en/ of het rubber van een tochtafdichting gescheurd, 
hard geworden, verdroogd of verteerd is, is vervanging gewenst. 
 
Tochtstrip in aluminium profiel. 
 De oude tochtstrip met aluminiumprofiel voorzichtig verwijderen met behulp 

van een tang. 
 Nieuwe tochtstrip precies op maat zagen. 
 Tochtstrip met bijbehorende spijkertjes of schroefjes vastzetten. 

 
Tochtstrip als kaderprofiel in draai- kiepramen. 
 Nieuw kaderprofiel op maat bestellen met hoeken die vakkundig gelijmd zijn. 
 Oude kaderprofiel voorzichtig verwijderen, eventueel met behulp van een 

tang. 
 Nieuwe kaderprofiel aanbrengen in de daarvoor aanwezige sponning in het 

raam. 
 
Let op: Het materiaal waaruit afdichtingslippen van een tochtstrip bestaan, 
veroudert. Tochtstrippen gaan daarom gemiddeld ongeveer 10 jaar mee. 
Daarna is vervanging meestal noodzakelijk. 

Tochtafdichtingen onderhouden 

Om de afdichtingslippen van tochtstrippen in een goede conditie te houden is het 
gewenst om de lippen éénmaal per jaar met talkpoeder, siliconenspray of een 
ander speciaal onderhoudsmiddel voor rubberstrips (verkrijgbaar in autoshops) in 
te smeren. 
 
 Tip: U kunt dit het beste voor het begin van de winter doen. 
 Tip: Om uitdroging van de tochtstrips te voorkomen kunnen deze worden 

ingesmeerd met groene zeep. 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 Aluminium schuifpuien 
 

 Schuifpuien worden gereinigd als het schoonmaken van het glas, minimaal 1x 
per jaar 

 Gebruik een witte handpad van non-woven nylon (verkrijgbaar via verkoper 
 van professionele schoonmaakmiddelen), géén staalborstels, schuurpapier 

e.d. 
 Geen schuur- of bijtende middelen gebruiken, maar PH neutrale middelen 
 Zorgvuldig met schoon water naspoelen 
 Verontreiniging op de looprail in de onderdorpel veroorzaakt ‘slecht schuiven’ 
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van de schuifdeur en versnelt slijtage aan de loopwielen.  
 Ventilatieroosters

*
 zijn demontabel en daardoor eenvoudig te reinigen 

 Schuifpuien nooit behandelen met olie, vet en dergelijke 
 Schuifpuien behoeven buiten reiniging geen onderhoud 
 Schuifpuien nooit dichtschuiven met cilinderslot in gesloten stand, hetzelfde 

geldt voor eventueel aangebrachte kantschuifjes 
 Schuifpuien bestaan uit onderdelen welke vervangbaar zijn 
 Schuifpuien zijn voorzien van afwateringsystemen. Aan de buitenzijde dient u 

rekening te houden met de hoogte van grond en bestrating om het 
afwateringsysteem niet te doen verstoppen 

 Schuifpuien nooit doorboren, dit veroorzaakt lekkage 
 Wanneer u aan de binnenzijde ‘harde vloerbedekking’ tegen de schuifpui aan 

laat sluiten, houdt dan rekening met een vrije ruimte van 5 mm, zodat er 
werking in de vloer mogelijk blijft 

 
Uw schuifpui op de tweede verdieping is standaard geblokkeerd, d.w.z. dat deze 
niet verder open kan dan 10 cm. Dit is vanwege de veiligheidseisen uit het 
bouwbesluit. De dakrand om het dak is niet voldoende hoog om u te beschermen 
tegen vallen. Indien u de schuifpui wilt deblokkeren dient u eerst voldoende 
maatregelen te nemen om u te beschermen. 
 
Deze blokkering is gemaakt door middelen van een rubberen stootbuffer welke 
aan de buitenzijde in het profiel is geschroefd. U kunt deze verplaatsen in het 
profiel (verder opzij dient deze weer bevestigd te worden) door de schroef los te 
maken (eventueel losboren). In verband met garanties raden wij u aan hiervoor 
een erkend bedrijf in te schakelen (zie de adressenlijst van 
leverancier/onderaannemers).   
 
Bij niet naleven van bovenstaande punten uit het onderhoudsadvies kunnen 
klachten niet onder garantie in behandeling worden genomen. 

2.5 Etsstrepen op glas 
 

Op het glas in uw buitengevel kunnen strepen ontstaan, dit zijn zogenaamde ets-
strepen. Deze strepen worden veroorzaakt door regenwater dat langs de 
gemetselde gevelstenen of een betonnen oppervlakte loopt en vervolgens langs 
het glas. In dit water bevindt zich kiezelzuur dat zich vervolgens op het glas hecht. 
Hierdoor ontstaan lelijke strepen op uw glas, welke niet verdwijnen door het 
lappen van uw ramen.  
 
Om deze etsstrepen zoveel mogelijk te voorkomen heeft BAM Wonen 
voorzieningen getroffen in het metselwerk. Het aanwezig zijn en het uittreden van 
ongebonden kalkdelen in het gevelmetselwerk is niet als een constructief gebrek 
aan te merken en valt dus buiten de SWK garantie. 

 

2.6 Hang- en sluitwerk 
 

Sloten dienen minstens éénmaal per jaar gesmeerd te worden. De sloten in uw 
woning mogen uitsluitend met slotspray worden gesmeerd. Bij toepassing van olie 
of grafiet zal de cilinder na enige tijd niet meer goed functioneren. 
 
Wilt u extra sleutels voor uw buitendeuren laten namaken, dan kunt u de sleutels 
bestellen bij uw ijzerwarenhandel. Voor de bestelling heeft u het sleutelnummer 
van BUVA nodig. Dit nummer vindt u op de originele sleutels. 
 
Onderhoudsvoorschriften BUVA hang- en sluitwerk: 
 
 BUVA Raamboompjes en oplegsloten 
 Deze hebben geen onderhoud nodig 

 De ketting licht invetten met zuurvrije vaseline 
 BUVA Aluminium veiligheidsbeslag 
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 Regelmatig reinigen met zeem en vloeibaar, niet-agressief   
 schoonmaakmiddel en water 
 Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, deze veroorzaken  
 krassen 
 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 nachtschoot/ haakschoot licht in te vetten met zuurvrije  
 vaseline. Het slot mag nier geschilderd worden en bij montage van  
 het beslag mag niet door het slot geboord worden 
 BUVA veiligheidscilinders 

 Gebruik geen olie, grafiet of vet omdat vuil en stof hieraan vastkleven 
 De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en slotspray 

  

Onderhoudsfrequentie    

 Woning meer dan 10 km uit de kust Éénmaal per 2 jaar 

 Woning minder dan 10km uit de kust, of in industrieel 
gebied 

Éénmaal per jaar 

 Woning aan de kust Tweemaal per jaar 

 
Uw voordeur is voorzien van nastelbare sluitkommen. Dit betekent dat u zelf een 
deur kunt nastellen indien deze klemt. In de bijlage treft u een gebruiksaanwijzing 
aan voor het nastellen van uw voordeur. 
 
Het slot en de cilinder in de bergingsdeur bevinden zich in een onverwarmde 
ruimte en lopen daardoor risico op bevriezing. U wordt geadviseerd om het slot 
preventief in te smeren met slotspray om bevriezing te voorkomen. Het bevriezen 
van een slot valt niet onder de garantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Schilderwerk 
 

Bij dit kopersinformatieboek treft u een informatieblad van de schilder Hierin treft u 
de onderhoudsadviezen aan met betrekking tot het schilderwerk van uw woning 
en de codes van de toegepaste kleuren, zodat u altijd de juiste kleur terug kunt 
vinden. Het buitenschilderwerk van kozijnen en deuren blijft beter intact, indien u 
het eenmaal per maand met water schoonmaakt, waardoor eventuele agressieve 
aanslag wordt verwijderd. 

 

2.8  Sanitair 
 

Uw sanitair en de waterkranen krijgen te maken met kalkaanslag. Deze kalk 
bevindt zich in de verschillende gebieden in Nederland in meer of mindere mate in 
het water. De kalkaanslag ontsiert uw badkamer, keuken en toilet maar kan ook 
schade veroorzaken.  
 
Voor een goed functioneren is het van belang om uw kranen regelmatig te 
ontkalken. U kunt dit doen met diverse producten die in de handel te koop zijn. 
Ook uw keramische sanitair, tegelwerk en eventueel glas dat vaak in contact staat 
met leidingwater, dient u regelmatig te reinigen. Een verwaarlozing hiervan kan 
blijvende schade achterlaten en afbreuk doen aan het woongenot in uw nieuwe 
woning.  
 
Indien u iets aan een betegelde wand wilt ophangen kunt u het beste als volgt te 
werk gaan: 
 Bij voorkeur boren in voegen om beschadigingen aan tegels te voorkomen 
 Indien u in een tegel wilt gaan boren, met een centerpons een klein putje in 

de tegel maken of een stukje plakband aanbrengen om het weglopen van de 
boor te voorkomen 
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 Bij gebruik van een klopboormachine het klopmechanisme pas aanzetten 
wanneer u met boren door de tegel heen bent 

 De plug ongeveer 10 mm dieper dan het tegeloppervlak aanbrengen, dit 
voorkomt barsten van de tegel bij het indraaien van de schroef 

 Vermijd boren in de douchehoek. Door het vele water langs de wanden kan er 
water via een geboord gat achter de tegels terecht komen, met lekkages als 
gevolg. 

2.9 Kitvoegen 
 

Op kitwerk heeft u standaard een garantie van 6 jaar. 
U dient jaarlijks de kitvoegen in de badkamer, toilet en keuken te inspecteren op 
een goede hechting. Indien de kitvoeg buiten de garantieperiode loslaat dan kunt 
u deze als volgt repareren: 
 Loszittende kit verwijderen 
 Voegen schoon, stof- en vetvrij maken en goed laten drogen 
 Kit aanbrengen en met een vinger glad strijken met water waaraan een 

druppeltje afwasmiddel is toegevoegd. 

Schimmelvorming 

Hoewel schimmelwerende kit is toegepast in de woning kan het nog steeds 
voorkomen dat zich schimmels manifesteren in kitvoegen, die toegepast zijn als 
afdichting tussen bijvoorbeeld wand- en vloertegels van badkamers. Deze zijn 
herkenbaar aan donkere vlekken in het oppervlak die bij normale reiniging niet 
zijn te verwijderen. 
 
Het functioneren van de kitvoeg wordt hierdoor niet beïnvloed doch esthetisch is 
het vaak bezwaarlijk. Het al of niet optreden van schimmels wordt bepaald door 
de condities waaraan de kit wordt blootgesteld. 
Doeltreffende maatregelen zijn: 
 Voldoende ventileren 
 Regelmatig reinigen 
 
Er zijn producten verkrijgbaar bij drogisterijen en doe-het-zelf handel die 
schimmelvlekken kunnen verwijderen. Afhankelijk van het soort schimmel kunnen 
hiermee goede resultaten worden bereikt om de donkere vlekken in de kit te 
verwijderen. Zij geven echter geen duurzame bescherming tegen het opnieuw 
optreden van schimmels. 

 
 
 

2.10 Plafonds 
 

De plafonds van begane grond en eerste verdieping en de wanden boven het 
tegelwerk zijn afgewerkt met een witte spuitpleister. 
 
Indien u de plafonds wilt overschilderen, adviseren wij u het volgende: 
1. Het plafond afstoffen met een zachte borstel of handveger. 
 Bij hardnekkig vuil (bijv. door rokers) ontvetten met ammoniak of rinser 
 met een niet-pluizende doek 
2. Bij voorkeur met een schapenvachtroller een latexmuurverf aanbrengen; 

het beste resultaat wordt verkregen als u de muurverf in twee lagen kort 
na elkaar aanbrengt, waarbij u de verf enigszins verdunt door circa 5% 
water toe te voegen 

3.  Wij adviseren u om gebruik te maken van een goede latexmuurverf, deze 
kunt u bij de vakhandel kopen 

 

2.11 Vervangen/repareren van kapotte of beschadigde 
woningonderdelen 

 

Schilderwerk: 
Het is verstandig om beschadigingen aan het buitenschilderwerk snel bij te 
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werken. Door beschadigingen kan immers gemakkelijk vocht in het hout dringen. 
 
Glas: 
Wanneer u hiervoor verzekerd bent, kunt u glasschade  aan de verzekeraar of 
tussenpersoon melden en daarna pas laten repareren. 
 
Dakbedekking: 
Wij adviseren u te controleren (of te laten controleren) of het dak van uw woning 
na een flinke storm geen schade heeft opgelopen. 
 
Leidingwerk geraakt bij boren in de muur of plafond/vloer: 
Schakel onmiddellijk de desbetreffende installatie uit (voor water en gas de 
hoofdkraan en voor elektra de betreffende groep). Laat bij voorkeur een 
installateur de schade herstellen. 
 
Kapotte schakelaars of wandcontactdozen: 
Het is verstandig kapotte schakelaars of wandcontactdozen zo snel mogelijk te 
vervangen door een erkend (waarborg) installateur. 

2.12 Storingen verhelpen 
 

Raadpleeg altijd de handleiding van het onderdeel waar u een stroring aantreft. 
Deze handleiding is specifiek voor de onderdelen in uw woning. Indien u niet 
meer over de handleiding beschikt, dan kunt u de onderstaande algemene 
wenken gebruiken om te proberen een storing te verhelpen.  
 

 
 

Let op: Bent u er niet zeker van dat u een klus tot een goed einde kunt 
brengen? Begin er dan niet aan, maar schakel een vakman in. 

 

Problemen aan de riolering verhelpen 
 
Gootsteen, wastafel, bad of douche loopt niet of langzaam leeg 
 
Controleer of de sifon niet verstopt is:  
 Emmer of platte schaal onder de sifon plaatsen; 
 De sifon losdraaien; 
 De verstopping weghalen; 
 Eventueel de schroefdraad van de sifon met vaseline insmeren;  
 De sifon weer monteren; 
 De kraan openzetten en controleren of het water nu wel wegloopt; 
 Loopt het water nog niet weg, dan zit er een verstopping in de afvoerleiding of 

ergens verder weg in het riool. 
 
Bij een verstopping van de afvoerleiding kunt u onderstaand stappenplan volgen. 

1. Eerst met een ontstopper het probleem proberen op te lossen. 
2. Zoveel water uit de gootsteen, wastafel, bad of douche scheppen dat een 

laagje van ca 2 cm blijft staan. 
3. Bij een wastafel de overloop (het gat in de wasbak direct onder uw kraan) 

met een natte doek afsluiten. 
4. De ontstopper op het afvoerpunt plaatsen, platduwen en trekken. 
5. Herhaal dit zonodig enkele keren. 
6. Helpt een ontstopper niet dan kunt u het met caustic soda of een 

ontstoppingsveer proberen. 
 
Caustic soda is een zeer effectief middel maar niet zo milieuvriendelijk, gebruik 
het alleen in noodgevallen. 
 Bescherm bij gebruik van caustic soda uw handen, armen en ogen i.v.m. 

eventuele spatten. 
 Lees bij gebruik van caustic soda, vooraf, goed de gebruiksaanwijzing. 
 Wanneer de verstopping weg is, goed doorspoelen met water. 
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Lukt het nog niet dan kunt u beter contact opnemen met een professioneel 
rioolontstoppingsbedrijf. Deze bedrijven beschikken over speciale apparatuur 
waarmee het probleem snel verholpen is. 
 
Toiletpot verstopt 
 
Verstopping in de zwanenhals.  
De verstopping kan eventueel in de zwanenhals van de toiletpot zitten. 
 Probeer de verstopping los te trekken 
 Kan het probleem niet zo worden opgelost dan zit de verstopping in de 

afvoerleiding of ergens verder weg in het riool. 
 
Lukt het u niet zelf om de verstopping op te lossen, neem dan (eventueel) contact 
een professioneel rioolontstoppingsbedrijf.  

Problemen aan de waterinstallatie en kranen verhelpen 
 
Lekkende kraanuitloop 
 
Bij kranen met een draaibare uitloop (in de keuken en bij de douche) kan er water 
gaan lekken bij de aansluiting van de uitloop op de kraan. (Indien aanwezig) 
Raadpleeg vooraf de gebruiksaanwijzing c.q. het onderhoudsadvies. 
 
Draai de moer waarmee de uitloop is bevestigd vaster aan. 
 Doe dit bij voorkeur met een goed passende steeksleutel of een nauwkeurig 

afgestelde verstelbare moersleutel. 
 U voorkomt zo beschadigingen aan het chroomwerk; 
 Wanneer u een waterpomptang gebruikt, dan is het advies de kraan met een 

doek te beschermen om beschadigingen te voorkomen. 
 
O-ring vervangen 
 Wanneer het aandraaien van de moer geen effect heeft, dan moet de 

zogenoemde O-ring vervangen worden. 
 Draai de moer los en trek de uitloop uit de kraan. 
 U ziet nu een ronde kunststof ring, de zogenoemde O-ring. 
 Vervang de ring door een nieuw exemplaar en monteer de uitloop. 

Problemen aan de ventilatie installatie verhelpen 
 
Het niet of niet goed functioneren van de mechanische ventilatie 
 
Zoek de storing op. 
In de handleiding is aangegeven hoe storingen kunnen worden verholpen. 
Aangegeven is of u dit eventueel zelf kunt doen of dat het inschakelen van de 
onderhoudsinstallateur raadzaam is. 
 Controleer eerst of de schakelaar goed staat; 
 Controleer met een spanningzoeker of spanningtester of de stroomtoevoer 

naar de ventilatie unit in orde is; 
 Is de stroomtoevoer in orde en werkt de ventilatie unit niet of niet goed meer 

dan kunt u contact opnemen met het bedrijf dat de ventilatie-installatie in uw 
woning heeft aangelegd. 

Problemen aan de verwarmingsinstallatie verhelpen 

 
Het niet of niet goed functioneren van de verwarming 
 
Zoek de storing op. 
In de handleiding is aangegeven hoe storingen kunnen worden verholpen. 
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Aangegeven is of u dit eventueel zelf kunt doen of dat het inschakelen van de 
onderhoudsinstallateur raadzaam is. 
 
Verwarmings- of warm waterlevering onderbroken. 
De kans is klein, maar het kan gebeuren dat de levering van gas, of stadswarmte 
voor korte of langere tijd wordt onderbroken door een storing. Informeer zo nodig 
bij uw buren of zij ook geen levering hebben. Zodra u geen levering constateert, 
neemt u direct contact op met de onderhoudsmonteur respectievelijk de 
energieleverancier. 
 
Verwarmingsinstallatie, borrelen en ruisen 
 
Luchtbellen. 
Het borrelen en ruisen van de verwarmingsinstallatie wordt veroorzaakt door 
luchtdeeltjes in het systeem. Deze luchtdeeltjes zorgen er ook voor dat de radiator 
niet meer volledig warm wordt. Door middel van de ter plaatse van de radiatoren 
en warmte unit aangebrachte ontluchtingskraantjes kunt u het systeem weer 
ontluchten.  
 
Let op: C.V.-water kan vlekken veroorzaken. 
 
CV-ketel bijvullen: stappenplan 
Stap 1: druk bepalen  
Kijk eerst op de manometer (drukmeter) van de ketel. Bij sommige moderne 
ketels kunt u de druk aflezen op het digitale display. Is de druk lager dan 1 bar? 
Dan moet u uw cv-ketel bijvullen. 
 
Stap 2: ketel uitschakelen  
Zet de thermostaat op de laagste stand. Heeft u een ketel met manometer? Haal 
dan de stekker uit het stopcontact. Ketels met een digitaal display schakelt u uit 
met de aan-uitknop. Laat de ketel ongeveer een half uur afkoelen voordat u gaat 
bijvullen. U gaat de ketel bijvullen met koud water, en als koud water in een te 
hete ketel stroomt, kan de binnenkant barsten. 
 
Stap 3: vulslang op de kraan aansluiten  
Heeft u een digitaal display?  Zet de display dan weer aan om de druk af te 
kunnen lezen. Bij een ketel met manometer laat u de stekker uit het stopcontact. 
Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan. Hou een emmer onder het uiteinde 
van de slang en open de kraan. Laat het water tot de rand van de slang komen 
voordat u hem op de cv-installatie aansluit. Zo zit er bijna geen lucht in de slang 
en kan er dus ook bijna geen lucht in de cv-installatie komen. Doe de waterkraan 
dicht. 
 
Stap 4: vulslang op de vulkraan aansluiten  
Gaat u uw cv-ketel bijvullen? Zoek dan uw vulkraan. De vulkraan zit naast de 
ketel. Draai de dop van de vulkraan zonder de vulkraan te openen. Sluit de 
vulslang goed vast aan op de vulkraan van de cv-installatie. 
 
Stap 5: water bijvullen cv-ketel  
Nu gaat u uw verwarmingsketel bijvullen. Open de waterkraan en draai daarna 
pas de vulkraan van de cv-installatie open. Na een kwartslag is de vulkraan 
helemaal open. Als de druk bijna op 2 bar staat, sluit u eerst de vulkraan en 
daarna de waterkraan. Koppel de slang af en laat het water dat nog in de slang zit 
in een emmer lopen. 
 
Stap 6: cv-ketel weer aanzetten  
Doe de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact als u een ketel met 
manometer heeft. Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand.  
 
Indien u uw cv-installatie meer dan 1 maal per jaar moet bijvullen is het raadzaam 

https://www.google.nl/search?q=manometer&oq=manometer&aqs=chrome.0.69i59j0l5.1407j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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om een installateur in te schakelen. Dit in verband met een mogelijke lekkage in 
het systeem. 
 
Raadpleeg eventueel ook de handleiding van de cv ketel. 
De installatie lekt 
 
Koppeling. 
Neem bij lekkende koppelingen contact op met de onderhoudsmonteur c.q. 
leverancier van de verwarmingsinstallatie. 
 
Leidingen. 
Bij een natte/ vochtige plek in uw vloer en/of- bedekking, bestaat de kans dat een 
leiding in de dekvloer plaatselijk lek is. Indien de lekkage groot is, is het 
verstandig de pomp van de warmte unit uit te schakelen. U moet vervolgens 
contact opnemen met de onderhoudsmonteur. 

Problemen aan de elektrische installatie verhelpen 
 
In de gehele woning geen spanning (stroom) 
 
1)   Controleer of de aardlekschakelaar is uitgeschakeld. 
 De aardlekschakelaar zit in de meterkast, op of bij de groepenkast. 
 Controleer of de aardlekschakelaar is uitgeschakeld. 
 Is dit niet het geval dan is er een algemene stroomstoring of de hoofdzekering 

van de elektrische installatie is doorgeslagen. 
 
2)   Informeer bij de buren. 
 Wanneer u geen spanning (stroom) in het gehele huis heeft en de 

aardlekschakelaar niet is uitgeschakeld, informeer dan bij de buren of zij nog 
wel spanning hebben. 

 Hebben de buren ook geen spanning, dan is er vrijwel zeker sprake van een 
complete stroomstoring. 

 U kunt dit melden bij uw energieleverancier en te wachten tot de storing over 
is. 

 
3)   Hoofdzekering doorgeslagen. 
 Wanneer u geen spanning (stroom) in het gehele huis heeft en de 

aardlekschakelaar niet is uitgeschakeld en de buren wel spanning hebben, 
dan is het vrijwel zeker dat de hoofdzekering is doorgeslagen. 

 De hoofdzekering kan alleen maar door het elektriciteitsbedrijf vervangen 
worden. 

 
4)   Aardlekschakelaar wel uitgeschakeld. 
 De aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld door een storing in de elektrische 

installatie of in een aangesloten toestel. 
 Tijdens onweer komt het soms voor dat de aardlekschakelaar uitgeschakeld 

wordt. 
 Schakel de aardlekschakelaar weer in door de schakelaar om te zetten. 
 Wanneer de aardlekschakelaar onmiddellijk uitschakelt, handel dan volgens 

punt 5. 
 
5)   Aardlekschakelaar schakelt onmiddellijk weer uit. 
 Schakel alle groepen die op de aardlekschakelaar zijn aangesloten uit. 
 Schakel de aardlekschakelaar weer in. 
 Schakel de groepen één voor één weer in totdat de aardlekschakelaar weer 

uitschakelt. 
 In de laatst ingeschakelde groep bevindt zich de storing. 
 Schakel deze groep weer uit en schakel de aardlekschakelaar weer in. 
 Haal van alle apparatuur die op deze groep is aangesloten de stekkers uit de 

wandcontactdozen. 

https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=aardlekschakelaar
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 Welke wandcontactdozen op een bepaalde groep zijn aangesloten, kunt u 
vinden op de groepen indeling van uw elektrische installatie. 

 Schakel de aardlekschakelaar weer in. 
 Schakelt de aardlekschakelaar weer onmiddellijk uit, dan bevindt zich de 

storing in de elektrische installatie van de desbetreffende groep. 
 Schakel een erkende installateur in om de storing in de groep op te sporen en 

te verhelpen. 
 Wanneer de aardlekschakelaar niet onmiddellijk weer uitschakelt de 

apparatuur weer één voor één aansluiten totdat de aardlekschakelaar weer 
uitschakelt. 

 U weet nu in welk apparaat de storing zit. 
 Haal van dit apparaat de stekker uit de wandcontactdoos en schakel de 

aardlekschakelaar weer in. 
 
In een deel van de woning geen spanning (stroom) 
 
Bij overbelasting of kortsluiting zal de installatie automaat of zekering die de 
desbetreffende groep beveiligt doorslaan en de spanning valt uit. 
 
1)   Viel de spanning weg toen u een apparaat of lamp aansloot of inschakelde? 
 Door het aansluiten of inschakelen van het desbetreffende apparaat of de 

lamp kan de maximale belasting van de groep (3500 Watt) zijn overschreden 
of het apparaat of de lamp veroorzaakt kortsluiting; 

 Schakel enkele apparaten of lampen uit die op de desbetreffende groep zijn 
aangesloten; 

 Schakel de desbetreffende groep uit, draai een nieuwe zekering in en schakel 
de groep weer in of schakel de installatie automaat weer in; 

 Schakel het apparaat of lamp welke mogelijk de kortsluiting of overbelasting 
veroorzaakt heeft weer in; 

 Valt de spanning nu niet weg dan was er sprake van overbelasting van de 
groep; 

 Bij overbelasting een deel van de apparatuur over andere groepen verdelen; 
 Valt de spanning opnieuw weg, dan is er sprake van kortsluiting in het 

desbetreffende apparaat of lamp; 
 
2)   Viel de spanning weg op het moment dat u geen apparaat of lamp 
inschakelde: 
 Ook nu kan er sprake zijn van overbelasting, de kans dat kortsluiting de 

oorzaak is, is echter vrij groot; 
 Schakel alle apparaten en lampen die op de desbetreffende groep zijn 

aangesloten uit; 
 Schakel de desbetreffende groep aan en uit. 
 Sluit de apparaten en lampen stuk voor stuk weer aan; 
 Valt de spanning opnieuw weg dan weet u welk apparaat of welke lamp het 

uitvallen van de spanning veroorzaakt heeft; 
 Vermoedelijk zit er in het desbetreffende apparaat of lamp kortsluiting; 
 
Op een bepaalde wandcontactdoos staat geen spanning 
 
Wanneer u op een bepaalde wandcontactdoos geen spanning heeft, dan is het 
mogelijk dat een van de installatiedraden is losgeraakt. Schakel eerst in de 
meterkast de groep uit waarvan de desbetreffende wandcontactdoos een 
onderdeel is; 
 Controleer voor de zekerheid altijd met een spanningszoeker of 

spanningtester of er inderdaad geen spanning meer aanwezig is; 
 Schroef de wandcontactdoos los en controleer of de installatiedraden nog 

goed vast zitten, zet zonodig de installatiedraden weer vast; 
 Controleer of er weer spanning op de wandcontactdoos staat. (bijvoorbeeld 

door er een lamp op aan te sluiten of gebruikmaken van een 
spanningzoeker); 
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 Staat er nog geen spanning op de wandcontactdoos, schakel dan een erkend 
installateur in om de storing op te sporen en te verhelpen. 

U kunt dit zelf oplossen echter raden wordt aangeraden om hiervoor een erkend 
installateur te raadplegen. 
Schakelaar functioneert niet 
 
Wanneer een schakelaar niet meer functioneert, dan is vermoedelijk een van de 
installatiedraden losgeraakt of de schakelaar zelf is kapot. 
 Schakel eerst in de meterkast de groep uit waarvan de desbetreffende 

wandcontactdoos een onderdeel is. 
 Controleer voor de zekerheid altijd met een spanningszoeker of 

spanningtester of er inderdaad geen spanning meer aanwezig is. 
 Schroef de schakelaar los en controleer of de installatiedraden nog goed vast 

zitten, zet zonodig de installatie draden weer vast. 
 Monteer de schakelaar weer en schakel de desbetreffende groep in. Werkt de 

schakelaar nog niet, koop dan een nieuw exemplaar. 
 Schakel de desbetreffende groep uit en monteer de nieuwe schakelaar. 
 Schakel de groep weer in en controleer of de schakelaar nu wel werkt. 
 Werkt ook de nieuwe schakelaar niet, schakel dan een erkend installateur in 

om de storing op te sporen en te verhelpen. 
U kunt dit zelf oplossen echter raden wordt aangeraden om hiervoor een erkend 
installateur te raadplegen. 
 
Schakelaar of wandcontactdoos beschadigd 
 
Laat beschadigde wandcontactdozen of schakelaars zo spoedig mogelijk 
vervangen. 
 
Deurbel defect 
 
1)   Controleer de beldrukker. 
 Controleer of de draadjes nog goed vastzitten, zo niet dan opnieuw vastzetten 

(let op dat tijdens de werkzaamheden er geen spanning meer aanwezig is); 
 Controleer of de contacten vrij zijn van roest, zo niet dan roest verwijderen; 
 Probeer of de bel weer functioneert. 
 
2)   Controleer de bel zelf. 
 Controleer of de draadjes nog goed vastzitten, zo niet dan opnieuw vastzetten 

(let op dat tijdens de werkzaamheden er geen spanning meer aanwezig is);; 
 Controleer of de bel weer functioneert; 
 Zo niet, probeer door de bel op een batterij aan te sluiten te controleren of de 

bel nu wel functioneert. (doormeten met een multi - meter is eveneens 
mogelijk); 

 Functioneert de bel nu wel dan is vermoedelijk de transformator kapot; 
 Functioneert de bel niet dan is de bel zelf kapot. 
 
Elektrische leiding geraakt tijdens boren in wand of plafond 
 
Wanneer u tijdens het boren een elektrische leiding raakt zal vrijwel zeker de 
zekering of installatie automaat van de desbetreffende groep van de installatie 
doorslaan of de aardlekschakelaar uitschakelen. 
 Schakel de groep, waarvan de leiding is geraakt, in de meterkast uit; 
 U kunt de aardlekschakelaar nu weer inschakelen; 
 Schakel een erkende installateur in om beschadigde installatiedraden door 

nieuwe te laten vervangen; 
 Apparatuur die op stand-by staat kan beschadigd worden indien de 

aardlekschakelaar uitvalt. Schakel dus uw apparatuur bij stroomstoring zo 
snel mogelijk uit. 

 
Let op! Bovenstaande werkzaamheden kunnen bij een verkeerde toepassing 
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zorgen voor ernstig letsel. Wij raden dan ook altijd aan om een erkend installateur 
in te schakelen voor problemen met uw elektrische installatie. Achterin dit 
kopersinformatieboek zijn diverse installatie tekeningen te vinden om met uw 
installateur te overleggen. 

Problemen aan de CAI- of telefoonaansluiting verhelpen 
 
TV geen beeld en/of geluid, radio geen geluid 
 
1)   Wordt er een signaal geleverd? 
 Indien u met uw betalingen een te grote achterstand heeft is het mogelijk dat 

de signaallevering gestopt is. 
 
2)   Informeer bij de buren. 
 Informeer of de buren ook geen beeld / geluid hebben. 
 
3)   Storingsdienst bellen. 
 Indien de buren ook geen beeld / geluid hebben, dan kunt u de storingsdienst 

van uw CAI provider bellen. 
 
4)   Controleer de aansluiting van kabels. 
 Indien u geen beeld en/of geluid heeft en de buren wel, controleer dan de 

aansluitingen van de CAI kabels. 
 Kunt u de problemen hiermee niet verhelpen dan zit de storing mogelijk in de 

installatie van uw woning of in uw televisie- of radiotoestel. 
 
5)   Controleer televisie of radio. 
 Wanneer u denkt dat de storing in uw televisie of radio zelf zit, dan kunt u dit 

eventueel controleren door uw televisie of radio op de CAI-aansluiting van de 
buren aan te sluiten. 

 
Geen telefoonsignaal 
 
 
1)   Informeer bij de buren. 
 Informeer of de buren ook geen telefoonsignaal hebben. 
 
2)   Storingsdienst bellen. 
 Indien de buren ook geen beeld / geluid hebben, dan kunt u de storingsdienst 

van uw provider. 
 
3)   Controleer de aansluiting van kabels. 
 Indien u geen telefoonsignaal heeft en de buren wel, controleer dan de 

aansluitingen van het telefoontoestel. 
 Kunt u de problemen hiermee niet verhelpen dan zit de storing mogelijk in de 

installatie van uw woning of in het telefoontoestel. 
 
4)   Controleer telefoontoestel. 
 Wanneer u denkt dat de storing in uw telefoontoestel zelf zit, dan kunt u dit 

eventueel controleren door uw telefoon op de telefoonaansluiting van de 
buren aan te sluiten. 

 

2.13 Wijzigingen aan de woning 
 

Het bestemmingsplan voor het gebied waarin uw woning ligt geeft aan welke 
uitbreidingsmogelijkheden er aan de buitenzijde van uw woning zijn toegestaan. 
Wanneer u uitbreidingsplannen heeft, informeer dan eerst bij uw gemeente 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht naar de mogelijkheden die het 
bestemmingsplan toestaat. 
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Procedures bij uitbreiding van en wijziging aan uw woning 
 Wanneer u wijzigingen in of aan uw woning wilt (laten) aanbrengen of iets in 

uw tuin wilt bouwen is het verstandig om vooraf bij Bouw- en Woningtoezicht 
te informeren of er een bouwvergunning nodig is of dat met een 
meldingsplicht volstaan kan worden. 

 Wanneer een bouwvergunning is vereist kan Bouw- en Woningtoezicht 
doorgaans ook aangeven aan welke eisen uw plannen zullen moeten voldoen 
om voor een bouwvergunning in aanmerking te komen. 

 Wanneer u uw woning wilt uitbreiden is het, om naderhand problemen te 
voorkomen, verstandig om vooraf ook met uw buren te overleggen. Misschien 
voelen zij ook wel iets voor uw plannen en kunt u uw plannen gezamenlijk 
verwezenlijken. 

 Voor het verwijderen van bomen die in uw tuin staan, is veelal een 
kapvergunning nodig. Informeer in voorkomende gevallen eerst bij de 
gemeente voor u met hakken begint. 

 
Consequenties voor de garantieregeling 
Op uw woning is de Garantie- en waarborgregeling van het SWK van toepassing. 
 
Wijzigingen, of uitbreidingen die na het gereedkomen van de woning worden 
aangebracht vallen niet onder de garantieregeling. Wanneer de wijziging, of 
uitbreiding vakkundig is uitgevoerd, blijft de garantieregeling op de rest van uw 
woning van kracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 Garantieregeling en SWK 
 

 Na de oplevering van uw woning treedt een drie maanden durende 
onderhoudstermijn in werking. In deze periode zullen eventuele gebreken, 
welke binnen de garanties vallen, door de BAM worden verholpen. 

 Na deze periode van drie maanden gaat de SWK-garantie automatisch in. 
Meer informatie vindt u in de publicatie SWK Garantie- en waarborgregeling 
op de website van SWK. Gebreken die binnen de SWK Garantie- en 
waarborgregeling garantie vallen, zullen door BAM worden verholpen, mits de 
klacht optreedt binnen de garantietermijn. 

 De algemene garantietermijn is 6 jaar. Voor sommige onderdelen geldt een 
kortere termijn. Voor fundamentele gebreken geldt een periode van 10 jaar. 

 In de SWK-publikatie de Garantie- en waarborgregeling, module 1C is 
omschreven voor welke onderdelen van uw woning de garantie beperkt is tot 
een bepaalde termijn. 

 Net als bij elk artikel waarop garantie wordt verstrekt, geldt ook voor uw huis, 
dat u het onderhoud niet mag verwaarlozen. Schade die het gevolg is van 
onvoldoende onderhoud valt uiteraard niet onder de garantie. 

Garantie bij verandering installaties 
Met nadruk wijzen wij op het feit dat er door derden géén aanpassingen aan de 
CV-installatie, het mechanische ventilatiesysteem en/ of de waterleidingen mogen 
worden gedaan. Indien hier wel aanpassingen aan worden gedaan, komt de 
garantie op de installatie te vervallen. 
 
Voorbeelden van aanpassingen zijn onder andere het tijdelijk verwijderen van de 
radiatoren, het aanbrengen van vloerverwarming, het verplaatsen van de ketel, 
het verplaatsen van de MV-unit en het aanpassen van de waterleidingen. Door u 
aangedragen klachten welke veroorzaakt worden door deze aanpassingen, 
kunnen reden voor ons zijn kosten aan u door te belasten. 
 

Garantie bij eventuele verkoop 
Wanneer u uw woning verkoopt voordat de garantietermijnen zijn verstreken, kan 
onder bepaalde voorwaarden de garantieregeling overgaan op de nieuwe 
bewoner. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is, staan vermeld in de SWK 
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publicatie Garantie- en waarborgregeling. Wijs de nieuwe koper op de procedure 
welke gevolgd moet worden om van de garantie regeling gebruik te kunnen 
maken. 
 
U kunt alleen aanspraak maken op garanties van fabrikanten en leveranciers, 
wanneer u de betreffende garantiebewijzen tijdig en volledig ingevuld opstuurt. 

Wij raden u dan ook aan dit zo spoedig mogelijk te verzorgen. 

2.15  Drie minuten eis 
 

De bereikbare buitendeuren en beweegbare ramen van uw woning voldoen aan 
de zogenaamde drie-minuten-eis. Dit houdt in dat zij tenminste drie minuten 
inbraakwerend zijn en voldoen aan de politienormen op dit gebied. Indien u 
wijzigingen in uw woning wilt aanbrengen dient u rekening te houden met deze 
eisen. 
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2.16  Klachten en gebreken 
 

Onderhoudsperiode 
Na oplevering van uw woning gaat een drie maanden durende 
onderhoudsperiode in. Aan het einde van deze periode vindt er een collectieve 
oplosdag plaats. Tijdens deze dag proberen wij alle, in de einde 
onderhoudsperiode geconstateerde, gebreken in één keer te verhelpen. 
 
U ontvangt voor het doorgeven van eventuele gebreken per mail een formulier 
waarop u gebreken die pas tijdens het gebruik van uw woning naar voren zijn 
gekomen kunt melden. Tijdens de oplevering van uw woning heeft u de zichtbare 
gebreken, zoals beschadigingen op verf en glas, reeds gemeld op het 
procesverbaal van oplevering. Dergelijke klachten worden tijdens einde 
onderhoud niet in behandeling genomen.  
 
Nadat wij het overzicht van de gebreken aan uw woningen retour hebben 
ontvangen, via w.r@bam.nl, zullen wij nagaan of deze gebreken voor herstel in 
aanmerking komen. Indien wij van mening zijn, dat het gebrek dat u meldt buiten 
de garantie valt, dan zullen wij u hierover schriftelijk informeren. Gebreken 
waarover u geen bericht ontvangt dat deze afgewezen zijn, zullen op de 
collectieve oplosdag worden verholpen.  
 
De door u gemelde gebreken worden collectief bij u opgelost tussen 08.00 – 
12:00 en 13:00 – 16:00 uur, zodat u beperkt overlast ondervindt. Wij kunnen 
helaas vooraf geen specifiek tijdstip aangeven en wij verzoeken u om die gehele 
periode thuis te blijven. Bij klachten welke niet op één dag opgelost kunnen 
worden, zal een vervolgdatum met u worden afgesproken. 
 
Indien u vragen heeft over het einde onderhoud aan uw woning, dan kunt u 
contact opnemen met de afzender van de einde onderhoudsbrief. 
 
Na de collectieve onderhoudsdag worden gebreken aan uw woning, die binnen de 
garantie vallen, behandeld door onze nazorgafdeling.  

Nazorg 
Voor vragen over uw woning, klachten, of melding van gebreken na de 
onderhoudsperiode kunt u terecht bij de afdeling nazorg.  
 
Wanneer u een klacht wilt melden, dan kunt u dit per mail, fax, of brief doen. 
Alleen schriftelijke meldingen worden in behandeling genomen. Zeer ernstige 
lekkages kunt u telefonisch melden. 
 
Indien er sprake is van klachten welke onder de SWK-dekking vallen, kunt u deze 
ook schriftelijk aan ons kenbaar maken. 
 
In de schriftelijke melding duidelijk vermelden: 
 naam 
 adres, woonplaats 
 telefoonnummer (overdag bereikbaar) 
 aard van de klacht 
 
Bij dezen verzoeken wij u om alléén klachten die binnen de garantie vallen en 
klachten of opmerkingen die relevant zijn te melden. Dit bevordert een efficiënte 
afhandeling van uw klachten.  

Breukglas dat is ontstaan zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (zgn. Thermische 
breuk), kunnen wij helaas niet in behandeling nemen; dit valt buiten de garantie 
op het glas (dit staat ook vermeld in de SWK garantieregeling). U kunt dit het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:w.r@bam.nl


  BAM Wonen 

 20 

beste direct bij uw glasverzekering indienen. 

Klachten kunt u schriftelijk melden bij: 
 BAM Wonen 
 Postbus 12890 
 1103 MJ Amsterdam 
 T.a.v. Klachtenbeheer Nieuwbouw Concepten 
  

Fax.: (020) 569 47 20 
 E-mail:  w.r@bam.nl 
 
Telefonisch spreekuur 
 Maandag t/m vrijdag van 9.00u-11.00u 
 BAM Wonen, Nieuwbouw Concepten 

Afdeling nazorg 
Tel: (020) 569 47 39 

 
Wij dragen zorg voor de coördinatie en afhandeling van de klacht in overleg met 
onze leveranciers. Er zal zo spoedig mogelijk iemand telefonisch contact met u 
opnemen om een afspraak te maken. In noodgevallen, bijvoorbeeld lekkages in 
avonduren en/of weekeinden, kunt u ook direct contact opnemen met de 
servicedienst van de installateur. Het is in verband met de geldigheid van 
garanties van groot belang dat u daarvoor de in de leverancierslijst genoemde 
bedrijven benadert. 
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3 Technische informatie  

3.1 Mechanische ventilatie 
 

 
Ventileren is nodig 
Door ventilatie wordt verse lucht aan de woning toegevoegd en vochtige, 
vervuilde lucht afgevoerd uit de woning. Het meeste vocht in de woning 
produceert u zelf: bij uitademen, koken, douchen, wassen en drogen, 
schoonmaken enzovoorts. 
 
U merkt dat uw woning vochtig is, onder meer doordat de ruiten kunnen beslaan, 
muren beschimmelen en kleding klam wordt. Ventileren is noodzakelijk om 
vochtproblemen te voorkomen. Daarbij komt dat het opwarmen van vochtige lucht 
meer tijd in beslag neemt dan droge lucht, waardoor onnodig energie wordt 
verbruikt. 
 
Een tiental jaren geleden waren de woningen minder goed geïsoleerd dan nu, 
waardoor er voldoende verse lucht in de woning kwam. De woningen worden 
tegenwoordig echter dermate goed geïsoleerd dat uzelf voor verse lucht in uw 
woning zal moeten zorgen. Elke dag de ramen ongeveer 15 minuten openzetten 
is voldoende. Uitzetraampjes en ventilatieroosters zijn voor de tussentijdse 
ventilatie bedoeld, ventilatieroosters mogen daarom niet dicht worden gemaakt! 
Indien u de ventilatieroosters toch dichtzet, bestaat de kans dat er lucht door de 
sifon uit het riool wordt aangezogen, waardoor u mogelijk stankoverlast ervaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het mechanische ventilatiesysteem 
Uw woning is voorzien van mechanische ventilatie. Dit systeem bestaat uit een 
centraal opgestelde ventilator, een kanalenstelsel en afzuigventielen in het 
plafond van de keuken, badkamer en het toilet(ten) alsmede de eventuele 
opstelplaats van de wasmachine. De kracht van de afzuiging is regelbaar in 
verschillende sterkten door middel van de hoofdbediening, een zogenaamde 
'standenregelaar', welke zich in de woonkamer naast de thermostaat bevindt. 
Tevens heeft u bij de oplevering een draadloze bediening ontvangen, welke 
communiceert met de hoofdbediening. 
 
Het afzuigsysteem zal gebruikelijk op de laagste stand staan, waarbij weinig lucht 
wordt afgevoerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat extra vervuilde lucht 
wordt afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens het koken en douchen, maar ook 
als er veel bezoek is. U kunt dan het beste de hoogste stand gebruiken. Laat als u 
klaar bent bij voorkeur de mechanische ventilatie nog een half uur op de hoogste 
stand aanstaan, zodat alle vocht en luchtjes verdwenen zijn. In de nachtstand zal 
op een hogere stand geventileerd worden om voor voldoende verse lucht in de 
slaapkamers te zorgen. U kunt deze stand via de hoofdbediening wijzigen. 
 
In de keuken zijn twee afzuigroosters aanwezig. Een afzuigkap met een motor 
mag niet op het systeem aangesloten worden, deze zou het in uw woning 
aanwezige ventilatiesysteem namelijk ontregelen. Een afzuigkap met motor moet 
een aparte afvoer naar buiten krijgen en is zonder bouwkundige aanpassingen 
niet mogijk. Extra afvoeren zoals van een droogtrommel mag u niet op het 
systeem aansluiten; de ventilator vervuilt hierdoor zeer snel en kan zelfs 
vastlopen.  
 
Mechanische ventilatie voert alleen lucht af en brengt geen verse lucht in de 
woning. Het is daarom noodzakelijk om zelf voor verse lucht te zorgen. Laat 
daarvoor de ventilatieroosters open staan.  
 
Bij het ontwerpen van uw woning en de keuze van het mechanische 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ventilatiesysteem is er vanuit gegaan dat het systeem nooit helemaal wordt 
uitgeschakeld, maar dat het altijd minimaal op de laagste stand blijft draaien, ook 
wanneer u met vakantie bent. Wanneer u de installatie niet permanent laat 
werken, is de kans dat er vocht- en schimmelproblemen ontstaan erg groot. De 
mechanische ventilatie is uitgerust met een zeer zuinige elektromotor, die erop 
berekend is om permanent te draaien. 
 
Handleiding 
Bij de mechanische ventilatie-unit (vaak in de deksel van de MV-box) vindt u een 
handleiding behorende bij het systeem. 

 
Mechanische ventilatie met WTW (Warmte Terug Winning) 
Uw woning is voorzien van een WarmteTerugWin-unit oftewel een WTW-unit. Dit 
systeem bestaat uit een centraal opgestelde unit, een kanalenstelsel en aanvoer- 
en afzuigventielen in het plafond van de diverse ruimtes. De kracht van de 
afzuiging is regelbaar in drie verschillende sterkten door middel van een 
zogenaamde 'standenschakelaar', welke zich in de keuken bevindt. 

 
Het afzuigsysteem zal gebruikelijk op de laagste stand staan, waarbij weinig lucht 
wordt af- en aangevoerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat extra 
vervuilde lucht wordt afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens het koken en 
douchen, maar ook als er veel bezoek is. U kunt dan het beste de hoogste stand 
gebruiken. Laat als u klaar bent bij voorkeur de mechanische ventilatie nog een 
half uur op de hoogste stand aanstaan, zodat alle vocht en luchtjes verdwenen 
zijn. 
 
In de WTW-unit bevinden zich 2 filters. Het is essentieel voor het optimaal 
functioneren van het systeem dat u deze filters met regelmaat reinigt en na 
verloop van tijd vervangt.  
 
ATTENTIE: 
Trek, in geval van een luchtalarm, de stekker van de unit uit het stopcontact 
om zo te voorkomen dat gevaarlijke lucht de woning wordt ingeblazen. 

 

 
Het schoonmaken van de afzuigventielen 
De afzuigventielen van de mechanische ventilatie verzamelen vet en vuil door de 
afvoer van vervuilde lucht. Het is daarom noodzakelijk om ze elk half jaar schoon 
te maken. Dit kunt u heel eenvoudig doen door een vochtige doek langs het 
afzuigventiel te halen. De meeste afzuigventielen kunt u geheel of gedeeltelijk uit 
het kanaalsysteem halen en met een zachte zeepoplossing in zijn geheel 
reinigen.  
 
De centrale ventilator dient eenmaal per jaar te worden gereinigd. Hiertoe wordt 
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 een volledig uitgeschakeld systeem 
te worden uitgevoerd. Het beste kan dit gebeuren door het systeem met behulp 
van de hoofdschakelaar spanningloos te maken of de stekker van de 
mechanische ventilatie uit de wandcontactdoos te verwijderen. 
 
Door derden mogen geen werkzaamheden aan de afzuigunit of systeem worden 
verricht zonder toestemming van de leverancier in verband met de garanties. 

 

  



 

 

3.2 Centrale verwarming (CV) 
 

 
Verwarmingsinstallatie 
Voor de verwarming van uw woning is een zogenaamde combiketel aangebracht. 
Deze ketel zorgt tevens voor de levering van warm tapwater. De ketel heeft een 
"gesloten" uitvoering; dat wil zeggen dat de ketel zelf de benodigde 
verbrandingslucht direct van buiten aanzuigt en de verbrandingsgassen ook weer 
afvoert. 
 
Handleiding 
Bij de CV-installatie vindt u een uitgebreide handleiding van de verwarmingsketel. 
Hieronder zijn in het kort enkele belangrijke punten aangegeven. 
 
Regeling 
De verwarmingsinstallatie kan, via de kamerthermostaat centraal hoger of lager 
gezet worden. 
 
De kranen van de radiatoren in de huiskamer moeten altijd open blijven staan in 
verband met het goed functioneren van de kamerthermostaat. U kunt niet 
zondermeer thermostatische radiatorkranen op uw radiatoren aanbrengen. 
Raadpleeg de handleiding van de verwarmingsketel. 
 
De installatie moet eventueel opnieuw door de installateur worden ingeregeld. 
Wel is het mogelijk de kamerthermostaat door een klokthermostaat te vervangen. 
U kunt daarmee de tijden aangeven waarop de ruimte op een bepaalde 
temperatuur moet worden verwarmd. 
 
Bij strenge koude is het verstandig om de radiatorkranen die normaal gesloten 
zijn iets open te zetten en de nachttemperatuur op de kamerthermostaat niet 

onder de 15 C te laten komen. De ketel zelf is voorzien van een vorstbeveiliging. 
In de zomerperiode kunt u volstaan met het laag zetten van de kamerthermostaat. 
De ketel zal dan alleen in bedrijf komen voor het leveren van warm tapwater. 
 
Onderhoud 
Voor het goed en veilig functioneren van de ketel is het absoluut noodzakelijk dat 
de ketel ieder jaar een onderhoudsbeurt krijgt, die uitgevoerd moet worden door 
een erkend installateur. 
 
Wij adviseren u hiervoor een Onderhoudscontract met een erkende installateur af 
te sluiten. Wanneer er plotseling een storing in uw installatie optreedt 
(bijvoorbeeld in het weekend), kunt u op deze installateur een beroep doen en zit 
u niet lang in de kou. 
 
Zorg ervoor dat de naaste omgeving van de ketel stofvrij blijft. Dit voorkomt 
overmatige vervuiling van de ketel. Natuurlijk slaat u ook geen brandbare en/of 
explosieve stoffen in de directe omgeving van de ketel op. 
 
Voor het schilderen van de radiatoren dient men gebruik te maken van 
radiatorenverf. Indien radiatoren geverfd worden is het mogelijk dat de radiatoren 
minder warmte afgeven.  
 
Ontluchten van de installatie 
In de handleiding van uw verwarmingsketel is omschreven op welke wijze de 
installatie moet worden ontlucht. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat 
het systeem regelmatig wordt ontlucht. Vooral vlak na de montage dient dit 
meermalen te gebeuren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Storingen 

Sommige storingen kunt u zelf oplossen met behulp van de handleiding die bij de 
ketel is geleverd. Voor andere storingen is het raadzaam een erkende installateur 
in te schakelen. 

Bij een storing dient u aan uw installateur het ketelnummer te vermelden. 

 

In de dekvloer lopen water- en CV-leidingen. Er mag daarom in de dekvloer niet 
geboord en/of gespijkerd worden. 
Lekkages, veroorzaakt door deze werkzaamheden, vallen niet onder de SWK-
garantie en worden niet in behandeling genomen. 

 

  

3.3 Stadsverwarming (indien in uw wijk beschikbaar) 
 

 
Verwarmingsinstallatie 
Voor de verwarming van uw woning zorgt een zogenaamde stadsverwarming. 
Deze centrale voorziening in uw stad zorgt tevens voor de levering van warm 
tapwater. U heeft dus geen eigen verwarmingsketel meer in uw woning. 
 
Handleiding 
U vindt een handleiding van uw stadsverwarmingbedrijf in uw woning. Hieronder 
zijn in het kort enkele belangrijke punten aangegeven. 
 
Regeling 
Bij een stadsverwarmingsinstallatie zijn er altijd op alle radiatoren 
thermosstatische radiatorkranen aangebracht. U kunt door middel van deze 
kranen in iedere ruimte de gewenste temperatuur regelen.  
De stadsverwarmingsinstallatie kan via de kamerthermostaat (indien van 
toepassing) centraal hoger of lager gezet worden. De kranen van de radiatoren in 
de huiskamer moeten altijd open blijven staan in verband met het goed 
functioneren van de kamerthermostaat. 
 
U kunt natuurlijk de kamerthermostaat door een klokthermostaat vervangen. U 
kunt daarmee de tijden aangeven waarop de verwarming moet worden verwarmd.  
Let u wel op: een kamerthermostaat/ klokthermostaat functioneert bij 
stadsverwarming alleen als een centraal geleide verlaging/ verhoging van de 
temperatuur in de gehele woning. U zult gebruik moeten maken van de 
thermostaatkranen op de radiatoren om een exacte temperatuur te kunnen 
regelen. Bij strenge koude is het verstandig om de radiatorkranen die normaal 
gesloten zijn iets open te zetten en de nachttemperatuur in alle ruimten niet onder 

de 15 C te laten zakken.  
 
In de zomerperiode kunt u volstaan met het dicht draaien van alle radiatoren in de 
woning. U krijgt dan alleen warm tapwater geleverd via uw 
stadsverwarmingbedrijf. 
 
Ontluchten van de installatie 
In de handleiding van uw stadsverwarmingbedrijf is omschreven op welke wijze 
de installatie moet worden ontlucht. Voor een goede werking is het noodzakelijk 
dat het systeem regelmatig wordt ontlucht. Vooral vlak na de montage dient dit 
meermalen te gebeuren. 
 
 
 
 

 



 

 

Storingen 
Bij een storing die niet een oorzaak heeft binnen uw woning (bijv. de thermostaat) 
dient u het stadsverwarmingbedrijf te waarschuwen. 
 
NB: In de dekvloer lopen water- en CV-leidingen. Er mag derhalve in de dekvloer 
niet geboord en/of gespijkerd worden. 
 
Lekkages, veroorzaakt door deze werkzaamheden, vallen niet onder de SWK-
garantie en worden niet in behandeling genomen. 

3.4 Elektra 
 

Uw elektrische installatie voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen. Wij adviseren u 
dringend om zelf niets aan deze installatie te veranderen. U dient hiervoor een 
erkend elektrotechnisch bedrijf in te schakelen. 
 
Elektriciteitsleidingen 
De meeste elektraleidingen zijn in de betonvloeren cq. plafonds van de begane 
grond, de eerste verdieping en de zolderverdieping weggewerkt. De exacte plaats 
van deze leidingen is helaas niet aan te geven. 
 
Ook in de wanden bevinden zich leidingen, deze lopen meestal naar een 
wandcontactdoos of schakelaar. Veiligheidshalve doet u er verstandig aan in een 
zone van 25 cm aan weerszijden van wandcontactdozen en schakelaars van 
vloer tot plafond niet in de muren te boren. Wilt u voorwerpen aan de wand 
bevestigen dan raden wij u aan om de leidingen in de muur op te sporen. Dit kan 
met behulp van een leidingdetector die in de handel te koop is. 
 
Beveiliging van de groepen en aardlek 
De elektrische installatie in uw woning is verdeeld over verschillende groepen. 
Iedere groep heeft zijn eigen beveiliging, in de vorm van een installatieautomaat. 
Voor deze installatieautomaten bevinden zich in een standaard woning 2 
aardlekschakelaars (maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar). Bij kortsluiting 
of overbelasting zal de installatieautomaat van de betreffende groep uitschakelen, 
bij een te hoge lekstroom zal de aardlekschakelaar uitschakelen. 
 
Stroomstoring zelf opheffen 
Controleer eerst of de stroom overal in uw huis is uitgevallen. Indien dit het geval 
is, is er grote kans dat het niet aan de huisinstallatie ligt, maar aan het 
toeleverende energiebedrijf. Is dit niet het geval, ga dan naar de meterkast. In de 
meterkast ziet u boven de elektriciteitsmeter twee onderdelen waar u bij storing 
zelf iets aan kan doen: de aardlekschakelaars en de installatieautomaten. 
 
Bediening installatieautomaat en aardlekschakelaar 
 
Indien een installatieautomaat (groep) vanzelf is uitgeschakeld, dient u als volgt te 
handelen 
 De betreffende groep weer inschakelen 
 Indien de groep weer uitschakelt, dan de groep uitgeschakeld laten 
 Haal vervolgens alle stekkers van apparaten en lampen in deze groep uit de 

stopcontacten en schakel de groep weer in 
 Eén voor één de apparaten weer aanzetten. Bij het inschakelen van het 

storinggevende apparaat zal de groep weer uitschakelen. Het defecte 
apparaat niet meer aansluiten en de groep weer inschakelen. Het apparaat 
laten nakijken 

 
Indien de aardlekschakelaar ook is uitgeschakeld handelt u als volgt 
 Alle door de betreffende aardlekschakelaar beveiligde groepen uitschakelen 
 De aardlekschakelaar weer inschakelen 
 De groepen stuk voor stuk weer inschakelen. Bij de defecte groep schakelt de 

 



 

 

aardlek weer uit 
 Vervolgens de groep controleren zoals bij bediening installatieautomaat is 

omschreven 
 
Wij adviseren u om een zaklantaarn in de meterkast op te hangen. Wanneer het 
licht in een keer uitvalt, zult u er gemak van hebben. 
 
Algemene informatie 
De bedrading van de elektrische installatie is voorzien van een kleurcode volgens 
de onderstaande tabel. 
 

Groen/geel Aardingsdraad 

Blauw Nuldraad voor afvoer van stroom 

Bruin Fasedraad (P) voor toevoer van stroom 

Zwart Schakeldraad voor toevoer van stroom naar verlichting 

Loze leidingen 

In uw woning  kunnen diversen loze leidingen (kopersoptie) vanuit de meterkast 
aangebracht zijn voor toekomstige uitbreidingen. 
 
Instructie voor het bedraden van de loze leidingen 
Alle loze leidingen zijn voorzien van een zogenaamde “controledraad”. BAM heeft 
tijdens de bouw deze controledraad ingevoerd om te controleren of er geen 
verstoppingen in de leiding zitten. De controledraad is niet bedoeld om een 
andere elektriciteitsdraad of trekveer aan te bevestigen.  
 
Gaat u bedraden zonder hulp van een erkend installateur dan adviseren wijt u een 
trekveer die u aan een van beide uiteinden van de leiding invoert. Nadat de 
trekveer in de leiding is aangebracht kunt u de gewenste kabel/ draad op een 
deugdelijke manier bevestigen aan de kop van de trekveer. Gebruik hiervoor geen 
tape en bij het trekken van een zwakstroomkabel een trekkousje gebruiken. Zorg 
ervoor dat geen prop aan de kop van de trekveer ontstaat. Het is verstandig de 
kabel/ draad door middel van twee personen aan te brengen, 1 persoon trekken + 
1persoon invoeren. Trek de kabel/ draad met beleid in de loze leiding. Wanneer 
er teveel kracht op de trekveer wordt geplaatst en de kabel is niet goed bevestigd 
kan deze loslaten van de kop van de trekveer met de kans dat de draad niet meer 
is te verwijderen. Zorg ervoor dat elektrische systemen waarop u de nieuwe 
bedrading aansluit uitgeschakeld zijn en zo mogelijk losgekoppeld zijn van het 
lichtnet.  
 
TIP: voor het goed kunnen glijden van eventuele antenne en/of telefoon kabels 
mag u een doekje nemen met een beetje afwasmiddel en dit om de kabel/ draad 
houden. 
 
Wanneer u twijfelt of u in staat bent om de loze leiding te bedraden, laat dit dan 
uitvoeren door een deskundige persoon. 
 
Helaas gebeurt het nog vaak dat de voorschriften voor het trekken van kabels in 
loze leidingen niet goed worden nageleefd en daardoor de leiding verstopt raakt. 
Aangezien onze elektricien hierdoor regelmatig wordt opgeroepen, terwijl het 
geen garantiezaak betreft, zien wij ons helaas genoodzaakt om bij onterechte 
klachtmelding de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. 
 

Aandachtspunten 
 Schakel voor het aansluiten van elektrische apparatuur met een vaste 

verbinding altijd de betreffende groep van de installatie in de meterkast uit. De 
groepenindeling hangt in de meterkast. Controleer altijd voor de zekerheid 
met een spanningzoeker of spanningtester of er inderdaad geen spanning 
meer aanwezig is. 



 

 

 Voorkom overbelasting van de elektrische installatie. Op ieder apparaat en op 
iedere lamp staat in "Watt" aangegeven hoe groot het elektriciteitsverbruik is. 
Per groep van de elektrische installatie kan maximaal 3.680 Watt aan 
apparatuur en lampen worden aangesloten. 

 Sluit lampen altijd met een kroonsteentje aan op het aansluitpunt in het 
plafond. Er zijn diverse systemen in de handel waarmee u, op een door uzelf 
gekozen plaats, lichtpunten aan het plafond kan maken. 

 Sluit geaarde apparaten altijd aan op geaarde wandcontactdozen.  
 Er zijn speciale afdekplaatjes in de handel om wandcontactdozen af te sluiten 

voor kleine kinderen. 
 Laat kapotte of beschadigde schakelaars en wandcontactdozen zo snel 

mogelijk vervangen door een erkend (waarborg) installateur. 
 Ten behoeve van schakelaars en wandcontactdozen bevinden zich leidingen 

in de wanden. Wilt u voorwerpen aan de wand bevestigen dan raden wij u 
aan om de leidingen in de muur op te sporen. Dit kan met behulp van een 
leidingdetector die in de handel (bouwmarkt) te koop is. 

 Tussen de keuken en de groepenkast loopt een loze leiding. Deze kan benut 
worden als u een elektrisch kooktoestel wil aansluiten. U moet wel zorgen 
voor een aanpassing aan de groepenkast. De benodigde werkzaamheden 
dienen door een erkende installateur te worden verzorgd.  

 Bij het aansluiten van apparaten met een hoog energieverbruik (bijvoorbeeld 
ten behoeve van elektrisch koken) kan het noodzakelijk zijn dat de aansluiting 
van uw energiebedrijf gewijzigd wordt van een 1-fase naar een 3-fase 
aansluiting (dit betekent dat u ook een andere elektriciteitsmeter nodig heeft). 

 Een groepenkaart, met hierop de verdeling van de elektragroepen in uw 
woning, hangt in de meterkast. 

 Als er een draad aanwezig is in de loze elektraleidingen dan mag deze niet 
gebruikt worden voor het doortrekken van elektrakabels of trekveren.  

3.5 PV panelen 
 

Uw woning is voorzien van photo-voltaïsche panelen. Deze zorgen voor uw 
energiebehoefte in combinatie met de leveranties van het energiebedrijf en 
leveren soms juist energie aan het energiebedrijf. Aangezien de afspraken en 
regelingen hierover niet bij alle woningen gelijk zijn verwijzen wij u naar de 
handleiding van deze voorziening in uw woning. Voor een optimaal resultaat van 
deze panelen is het van belang dat deze goed schoon zijn, zie hiervoor de 
handleiding.  

 

3.6 Riolering 
 

Ieder afvoerpunt is voorzien van een zogenoemd STANKSLOT  (bijvoorbeeld een 
sifon) om te voorkomen dat er een rioollucht in uw woning komt. 
Een stankslot werkt alleen als er water in staat. Bijvoorbeeld in een 
vakantieperiode kan een stankslot droog komen te staan doordat het water 
verdampt. Wanneer u een lange tijd van huis bent, kunt u eventueel wat slaolie in 
de afvoerpunten laten lopen; slaolie voorkomt dat het water uit het stankslot 
verdampt. 
 
Indien een stankslot droog is komen te staan, moet de rioollucht verdwijnen 
wanneer het stankslot weer gevuld is met water en er een half uurtje is 
geventileerd. 
 
Indien de rioollucht toch aanwezig blijft, is er waarschijnlijk meer aan de hand en 
dient u verdere actie te ondernemen.  
Reinig regelmatig de sifons, ook de vloersifon van de douchevloer. Controleer bij 
verstoppingen altijd eerst de sifon. Wij adviseren u alle afvoeren tenminste twee 
maal per jaar door te spoelen met heet sodawater. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van stoffen die u beslist niet door het riool (via 
wastafel, bad, douche, gootsteen en toilet) mag wegspoelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Soort stof    Schade 

Etensresten, bak- en braadvet, 
maandverband 

Riool slibt dicht of raakt door haren verstopt 

Aceton, jodium, ether Tasten de pvc-leidingen van de riolering aan 

Geneesmiddelen, olie, chemicaliën, 
verfresten, kwastenreiniger, 
fotochemicaliën, enz. 

Zijn zeer slecht voor het milieu; inleveren bij 
een milieudepot in uw gemeente (de 
gemeente-reinigingsdienst kan meer 
informatie geven). 

 
In de bijlagen treft u de tekeningen van de verschillende typen woningen, waarbij 
de situering van de rioleringsstukken is aangegeven. Mocht te zijner tijd de 
riolering ontstopt worden dan zijn deze tekeningen van belang, zodat onnodig 
graafwerk kan worden voorkomen. 
 

Lekkage 
Bij ernstige lekkages of acute storingen in de installatie dient u telefonisch contact 
op te nemen met de afdeling nazorg: 
   
    020-5694739 
 
In het geval dat de afdeling niet bereikbaar is, bijvoorbeeld na kantooruren of in 
het weekend, neemt u contact op met de servicedienst van de CV installateur/ 
loodgieter, waarvan de contactgegevens in de adressenlijst te vinden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Drainage 
 

De grond onder uw woning is voorzien van een drainagesysteem. Het systeem 
voert grond- en regenwater af, zodat de kruipruimten niet onder water komen te 
staan.  
 
Het systeem kan verstopt raken, waardoor er wateroverlast ontstaat. Op de 
tekening die bij dit infoboek zit, is aangegeven hoe de drainage onder uw woning 
loopt. Onder de aangegeven tegel bij het terras in de achtertuin kunt u het 
ontstoppingsstuk van de drainage vinden om bij eventuele verstopping van de 
drainage de leiding te ontstoppen.  

 

3.8 Waterleiding 
 

Voor het afsluiten van het gehele waterleidingnet in uw woning kunt u de 
hoofdkraan nabij de watermeter gebruiken. 
 
Optionele buitenkranen dienen bij kans op vorst te worden afgesloten en afgetapt. 
De afsluiter zit in de meterkast en het aftapkraantje zit onder het tappunt/ onder 
de vloer ter plaatse van het kruipluik. Tijdens het aftappen de buitenkraan 
doorblazen om het resterende water uit de leiding te krijgen. 
 
Standaard worden de koud- en warmwaterleidingen ten behoeve van het bad niet 
aangesloten in de koker. 
 
Kraan wasautomaat 
Indien de plaats van de wasautomaat bij storing aanleiding tot wateroverstroming 
geeft, raden wij aan een zogenaamde "waterstop" op de kraan te monteren. Eén 
van de oorzaken bij overstroming is het loskomen van de vulslang. Bij gebruik van 
een waterstop sluit de kraan zich dan binnen enkele minuten waardoor de schade 
beperkt blijft. 

Waterslag 
In toenemende mate worden de standaard geleverde kranen door kopers 
vervangen door éénhendelkranen en andere snelsluitende kranen. Snelsluitende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

kranen kunnen “waterslag” veroorzaken: Een hard knallend geluid in het 
leidingstelsel. Alhoewel de standaard kranen altijd voorzien zijn van KIWA-keur, 
kan bij gebruik van éénhendelkranen en andere snelsluitende kranen deze 
“waterslag” in het leidingstelsel ontstaan. De installatie is echter dusdanig 
aangelegd dat genoemde waterslag geen nadelige gevolgen op de installatie zal 
hebben. De meer of mindere geluidsoverlast die daardoor ontstaat is echter 
onvermijdelijk. In de handel is een waterslagdemper te koop, die u kunt plaatsen 
op de wasmachine- of vaatwasseraansluiting indien de geluidsoverlast bij deze 
apparaten hinderlijk is. De overlast zal overigens sterk verminderen als men de 
snelsluitende kranen minder snel sluit.  
 

Grijs watercircuit 
Een grijs watercircuit houdt in dat er één leidingnet is dat voorziet in drinkwater en 
één leidingnet dat voorziet in was- en spoelwater. U dient hier rekening mee te 
houden bij eventuele aanpassingen. Meer informatie hierover vindt u in de 
handleiding die in uw woning aanwezig is. 
 

 

In de dekvloer lopen water- en CV-leidingen. Er mag daarom in de dekvloer niet 
geboord en/of gespijkerd worden. 
 
Lekkages, veroorzaakt door deze werkzaamheden, vallen niet onder de SWK-
garantie en worden niet in behandeling genomen. 

 

  

3.9  Alarmsysteem 
 

Indien u een alarmsysteem in uw woning hebt vindt u de benodigde informatie 
hierover in de bijbehorende handleiding. 

 

3.10  Rookmelders 
 

Op centrale plaatsen in uw woning bevinden zich rookmelders. Indien er teveel 
rookontwikkeling is in de woning, gaan de rookmelders piepen. U kunt dan tijdig 
de woning verlaten. Het is in uw belang dat deze rookmelders goed functioneren. 
De rookmelder is altijd voorzien van een batterij, eventueel alleen voor back-up 
als hij aangesloten is op het lichtnet, u dient deze tijdig te vervangen.  

 

3.11 CAI-versterker en internet 
 

Indien u gebruikt maakt van een (voorgeïnstalleerde) CAI-versterker en u wilt 
gebruik maken van internet via de kabel, dan moet het kabelmodem aangesloten 
worden voor de CAI-versterker. U dient hiervoor een splitter aan te schaffen, 
welke in de meeste elektronicazaken te koop is. In de bijlage treft u een 
aansluitschema aan voor de splitter. 

 
 
 

3.12  HR++ Triple glas 
 

HR++ Triple glas bestaat uit drie ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. De 
derde ruit zorgt ervoor dat de isolatieprestatie aanzienlijk hoger is dan bij reguliere 
dubbele beglazing. Een andere bijzonderheid van HR++ triple glas is de vrijwel 
onzichtbare flinterdunne metaallaag (meestel coating genoemd) op de spouwzijde 
van de binnenruit. De spouw tussen de ruiten is gevuld met edelgas. 
 
Deze metaallaag laat de zonnestraling door, terwijl de warmtestraling (vanuit de 
woning) wordt teruggekaatst in de woning. Door de hoge warmte-isolerende 
kwaliteiten van HR++ Triple glas is er minder energie nodig voor 
ruimteverwarming dan bij regulier dubbel glas. Daarnaast is het wooncomfort in 
de winter door HR++ Triple glas merkbaar hoger. 
 
De eigenschappen van HR++ Triple glas die te allen tijde in stand moeten blijven 
zijn: 

 



 

 

 Lichtdoorlatendheid; 
 Doorzicht; 
 Warmte-isolatie; 
 Geluidsisolatie; 
 Veiligheid; 
 Regenwering; 
 Luchtdichtheid; 
 Esthetica. 
 
Door goed onderhoud en juist gebruik zullen de eigenschappen van de beglazing 
in stand blijven. Bovendien behoudt u het recht op garantie. Om zo lang mogelijk 
optimaal profijt te hebben van uw HR++ Triple glas moeten de eigenschappen 
van de ruit in de oorspronkelijke staat worden gehouden. Vooral voor de 
lichtdoorlatendheid, het doorzicht en de warmte isolatie is het van belang dat de 
randafdichting van de glasspouw in goede staat is en blijft. Bij een lekke 
randafdichting kan er vocht in de spouw komen waardoor de metaallaag kan 
worden aangetast. Bovendien bestaat er kans op condensatie in de glasspouw. 
Hierdoor wordt er minder licht doorgelaten en vermindert het doorzicht. Daarnaast 
kan het edelgas uit de spouw weglekken wat de isolerende werking doet 
afnemen. 
 
De randafdichting kan direct, of indirect worden aangetast door vocht, of 
ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat van verf- en kitwerk. Daarnaast 
kunnen extreme thermische of chemische invloeden, maar ook slecht 
functionerende draaiende delen oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van 
de randafdichting. 
 
De verf en de kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt de 
indringing van vocht en het rotten van het houten kozijn. De staat van het 
binnenschilderwerk is nog belangrijker dan die van het buitenschilderwerk. In de 
winter wordt in de woning namelijk veel waterdamp geproduceerd. Deze damp wil 
naar buiten. Slecht geschilderde houten kozijnen laten het vocht door, en het 
kozijn kan gaan rotten.  
Geadviseerd wordt om bij het uitvoeren van het (buiten)schilderwerk, het deel van 
het raam of het kozijn dat grenst aan het glas, met de hand te schuren in plaats 
van met een schuurmachine. Dit om krassen op het glas te voorkomen. 
 
Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende 
delen, de glaslatten, ventilatieopeningen en hang- en sluitwerk te reinigen. Bij het 
reinigen van het glas moet ermee rekening worden gehouden dat zand een 
schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas 
met een spons reinigt, is het aan te bevelen om eventueel aanwezig zand met 
veel water af te spoelen of te spuiten. Bijvoorbeeld met een tuinslang. Tweemaal 
per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor 
een schone indruk maar vooral ook voor het behoud van de constructie. Bij 
onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen worden aangetast ten 
gevolge van de vervuiling in de lucht. 
 
Zogenaamde thermische breuk doet zich voor indien in een ruit om wat voor 
reden dan ook een relatief groot temperatuurverschil ontstaat. Indien ergens in de 
ruit een temperatuurverschil van ongeveer 30 graden optreedt, bestaat een grote 
kans dat de ruit springt.  
Enkele oorzaken van thermische breuk: 
 Straalkachel, blaasconvector, föhn of brander om verf mee af te branden of 

een kaars die dichter dan 20 cm bij het glas staat; 
 Een koude waterstraal welke wordt gericht op een warme (bijvoorbeeld) door 

de zon verwarmde ruit; 
 Overgordijnen of jaloezieën die te dicht bij het glas zijn opgehangen. De lucht 

rondom het glas kan dan niet meer circuleren; 
 Beplakken of beschilderen van glas. Dit moet te allen tijde worden 



 

 

voorkomen. 
 
HR++ Triple glas kan onderhevig zijn aan condensatie. Doordat HR++ Triple glas 
zo goed isoleert kan de buitenruit relatief koud worden waardoor in bepaalde 
situaties condensatie op de buitenruit kan ontstaan. Condensatie neemt af bij 
dakoverstekken of omliggende bebouwing waardoor de warmtestraling van de ruit 
naar de hemel wordt verhinderd. Ook droge buitenlucht, bewolking, wind en een 
hogere buitentemperatuur dragen bij tot het laten verdwijnen van de condensatie. 
 
HR++ Triple glas heeft een standaard fabrieksgarantie van 10 jaar. Eén en ander 
volgens bepalingen van de producent van het glas. Deze garantie houdt in dat 
géén vermindering van doorzicht of een grauwwaas zal optreden. 
 
Garanties zijn alleen van toepassing indien HR++ Triple glas verticaal wordt 
geplaatst volgens de eisen in NEN 3576 en NPR 3577, of een door de leverancier 
goed te keuren vergelijkbare methode. Uitgesloten van garantie is schade ten 
gevolge van glasbreuk welke redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden. Ook 
uitgesloten is het vertekenen bij doorzicht of reflectie die horen bij normale 
eigenschappen van glas, gewone maatafwijkingen en natuurlijke 
temperatuurverschillen, of drukverschillen. Ook kleurverschillen in het glas door 
zonnestraling op het glas zijn uitgesloten van garantie. 

3.13  Tegels 
 

De tegel die in uw woning is toegepast zijn te vinden in uw kleur en materiaalstaat 
of in het geval van een koperskeuze in uw optielijst. 
 
Uw tegelwerk is ingewassen met: 
 Vloertegels:  Speciaalvoeg WD 706 fabrikaat Eurocol bv 
 Wandtegels: Eurovoeg WD 707 fabrikaat Eurocol bv 

 

3.14  Binnenspouwbladen 
 

De voor- en achtergevel van uw woning bestaan uit zogenaamde houten 
binnenspouwbladen die, met het metselwerk ervoor, een hoge isolatiewaarde 
hebben. Deze houten binnenspouwbladen zijn aan de woningzijde voorzien van 
Rigidur platen. 
 
Ten behoeve van het bevestigen van één en ander dient men speciale 
spreidpluggen te gebruiken. Hierbij adviseren wij het aantal bevestigingspunten in 
deze wanden beperkt te houden in verband met de achterliggende constructie. 
Let u erop dat u de dampremmende laag niet doorboort. Door gaten in de 
dampremmende laag kunnen vochtproblemen ontstaan in de constructie. 

 

3.15  Metselwerk 
 

De steen en het voegwerk wat is toegepast in uw woning is te vinden in de kleur 
en materiaalstaat. 
 

 

3.16  Binnenwanden 
 

De binnenwanden bestaan uit gelijmde gipsbetonblokken. Ten behoeve van het 
bevestigen van objecten aan de muur dient men pluggen te gebruiken. 

 

3.17  Prefab houten dakkap 
 

De prefab houten dakelementen zijn voorzien van een dragend knieschot met een 
luik. Dit knieschot heeft een constructieve functie en mag derhalve niet 
verwijderd worden. Het luik is gerealiseerd door middel van een demontabele 
plaat die met enkele schroeven is bevestigd. De ruimte achter het luik moet 
bereikbaar blijven voor inspectie van de dakaansluiting, maar u kunt deze ruimte 

 



 

 

ook gebruiken voor opslag. 

3.18  Dakpannen 
 

De volgende dakpan is toegepast op uw dak: 
 
 Type: RBB Natura Sneldek 
 Leverancier: Monier bv 
 Kleur: zie kleur en materiaalstaat. 

 

3.19  Plat dak 
 

Uw dak is de bescherming van uw woning tegen regenwater etc. u dient dan ook 
altijd zeer voorzichtig om te gaan met uw dakbedekking. Uw plat dak dient u 
ongeveer één maal per jaar te inspecteren en bladeren etc te verwijderen, let er 
hierbij op dat u de dakbedekking niet beschadigd (door bijv. ladders). 
 
De platte daken zijn voorzien van een ballastlaag van grind, deze mag u niet 
verwijderen zonder andere ballastvoorzieningen aan te brengen. Indien u op uw 
dak moet lopen kunt u het beste grote houten platen over dit grind leggen zodat 
de druk van uw eigen gewicht zoveel mogelijk verdeeld wordt. 
 
De volgende dakbedekking is toegepast op uw platte daken: 
 

Dakterras 
Uw platte dak kan uitgevoerd zijn als dakterras. Een dakterras is een extra 
leefruimte buiten, die uw woongenot enorm kan vergroten. Het terras kent 
eenzelfde soort opbouw als het platte dak van uw woning, met als uitzondering 
dat het ballastgrind vervangen is door tegels om de dakbedekking te beschermen. 
Onder de tegels kan het water over de dakbedekking heen naar de 
regenwaterafvoeren stromen. Langs de randen van het terras is de dakbedekking 
zichtbaar. 
 
Op de tegels kunnen zaken als tuinmeubilair, plantenbakken waar geen wortels 
doorheen kunnen groeien, decoraties, of meer praktische zaken als droogmolens 
en dergelijke worden geplaatst. Let er op dat de dakbedekking niet wordt 
beschadigd door scherpe, of zware zaken. Bloembakken kunnen bij regen 
vollopen met water en hierdoor erg zwaar worden. Ook kunnen wortels door 
ontwateringsgaten in bloempotten heengroeien en op deze manier de 
dakbedekking beschadigen.  
 
Voor een goede afvoer van water is het noodzakelijk dat de dakbedekking onder 
de tegels schoon blijft. Pas ook op met barbecue, met de vuurhaard dicht bij de 
grond. De dakbedekking verweekt bij ca. 60 graden. Ook is de dakbedekking 
kwetsbaar voor chemische stoffen als petroleum, benzine, welke onder andere in 
olielampen, fakkels en dergelijke worden toegepast. 
 
Omdat prefab betontegels enigszins een open structuur hebben is het  
niet aan te bevelen materialen erop te plaatsen worden die afgeven of 
roestvorming tot gevolg kunnen hebben. Het is ook niet gewenst om de 
terrastegels te behandelen met zuren of (strooi)zouten. De strooizouten zullen 
ook de onderliggende dakbedekking aantasten waardoor de garantie niet 
gewaarborgd is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.20  Anhydrietdekvloeren 
 

Uw woning (m.u.v. de badkamer) is voorzien van een anhydriet gebonden 
gietvloer

1
. Deze vloer is toegepast vanwege zijn arbeidsvriendelijke verwerking en 

 
 

                                                      
1
 Een anhydriet afwerkvloer wordt ook wel een calciumsulfaat gietvloer genoemd 



 

 

milieuvriendelijkheid. Voordat u een vloerafwerking gaat of laat aanbrengen is de 
volgende informatie belangrijk. 

 
Een anhydriet gebonden gietvloer is een dekvloer van hoge kwaliteit (hardheid). 
Alle vloerafwerkingen kunnen zonder voorbehoud worden aangebracht met de 
juiste voorbehandeling. 
 
NB: In de dekvloer lopen water-, gas-, elektra- en CV-leidingen. Er mag derhalve 
in de dekvloer niet geboord en/of gespijkerd worden. 
Lekkages, veroorzaakt door deze werkzaamheden, vallen niet onder de SWK-
garantie en worden niet in behandeling genomen. Ook de garantie op de dekvloer 
komt in dat geval te vervallen. 
 
Schuren 
Door het gietproces is een dun schilferig laagje ontstaan bovenop de vloer. 
Voordat u vloerafwerkingen (tapijt, parket, laminaat, marmoleum, kurk, tegels etc.) 
gaat verlijmen, moet de gietvloer door middel van een vloerschuurmachine met 
schuurpapierschijf licht geschuurd worden. Na het schuren kan worden volstaan 
met goed stofzuigen. Bij losliggende vloerbedekking is dit overbodig. 
 
Schuren is een eenvoudige handeling die ook bij stoffeerders bekend is, maar u 
kunt het ook prima zelf doen. Een woonkamer schuren en zuigen kost ca. 2 uur. 
Schuurmachines hiervoor zijn bij de meeste bouwmarkten te huur (bijvoorbeeld 
Woodboy, Columbus, Nilfisk). 
 
 Indien u plavuizen of vloertegels wenst aan te brengen, raden wij u aan 

hiervoor een elastische lijm te gebruiken in verband met de (geringe) werking 
van de vloer, die in het begin nog mogelijk is. Raadpleeg hiervoor de 
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. 

 
Vocht 
Vloerafwerkingen mogen pas aangebracht worden als de gietvloer voldoende 
droog is. Vooral bij harde vloerbedekkingen, zoals parket, laminaat, pvc, linoleum 
en tegels, is dit belangrijk. Bij harde vloerafwerkingen is het verstandig een 
vakman het vochtpercentage voor u te laten meten alvorens te gaan plakken. Bij 
een te hoog vochtpercentage kunnen problemen met de verlijming ontstaan (hout 
trekt krom, marmoleum geeft blazen en tegels zullen niet hechten). Goed 
droogstoken in combinatie met ventileren bevorderen het droogproces van de 
vloer.  
 
Egaliseren  
Bij bepaalde vloerafwerking dient de vloer soms extra geëgaliseerd te worden. De 
leverancier van de vloerafwerking kan u hierover het beste informeren. Om 
hechtingsproblemen te voorkomen is het heel belangrijk het egalisatie- of 
lijmmiddel goed af te stemmen op de dekvloer in uw woning. De dekvloer bestaat 
in dit geval uit een anhydriet-gietvloer met uitzonderig van de badkamer. In de 
badkamer is een  cementdekvloer aangebracht. We adviseren u de leverancier 
van de vloerafwerkging aan te geven dat in uw woning een anhydrietvloer 
aanwezig is zodat hij de juiste middelen kan leveren of gebruiken. 
 
Vloerbedekking 
Bij de keuze voor een vloerbedekking dient u rekening te houden met de 
overstroomopeningen onder de deuren. Er moet voldoende ruimte onder de deur 
overblijven om de luchtcirculatie te kunnen blijven waarborgen. Als de 
vloerbedekking niet dikker is dan 15 mm blijft u voldoende luchtcirculatie houden. 
Er moet minstens een ruimte onder de deur overblijven van 20mm. 
 
U kunt ook de binnendeurkozijnen inkorten door de kozijnen naar boven toe in te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 



 

 

schuiven. Draai hiertoe de stelschroefjes in het kozijn los en schuif het kozijn naar 
boven. U creëert dan ruimte onder de kozijnstijlen om de vloer netjes onderdoor 
te leggen. De overstroomopening blijft dan altijd voldoende groot. 
 
Als uw woning voorzien is van vloerverwarming dient u ook rekening te houden 
met de isolerende werking van vloerbedekking (parket/ hoogpolig tapijt), waardoor 
de werking van de vloerverwarming afneemt. Vraag bij een erkende 
vloerenleverancier om advies over de toe te passen vloerafwerking. 

3.21  Tuinaanleg en erfafscheiding 
 

 Let bij de graafwerkzaamheden in uw tuin goed op de leidingen die in de 
grond zijn aangebracht. Van uw woning lopen leidingen naar de openbare 
weg; deze liggen op 50 tot 70 cm diepte. 

 Bij het graven in uw tuin dient u rekening te houden met de elektrakabel die 
van uw woning naar uw vrijstaande berging loopt. Begin bij de berging te 
graven en zoek de kabel op. 

 Plant bij voorkeur geen bomen of grote struiken boven zones waar leidingen 
lopen; dit geldt met name voor de riolering. 

 Plant bomen niet te dicht bij uw woning. Wanneer bomen groter worden 
kunnen de wortels op den duur de gevel plaatselijk ontzetten. 

 Pas op bij het planten van klimplanten tegen de gevel. Zij kunnen het 
voegwerk beschadigen of ventilatieopeningen afdekken. Sommige soorten 
groeien u binnen de kortste keren letterlijk en figuurlijk boven het hoofd. Dit 
geldt vooral voor soorten als klimop en wingerd. 

 Pas op dat klimplanten niet op houten kozijnen en gevelbekleding groeien. 
Hierdoor kan de afwerklaag worden beschadigd. 

 Let bij de aanleg van uw tuin op de toegankelijkheid van gevel en dak voor 
onderhoudswerkzaamheden. Kan een ladder nog gemakkelijk worden 
neergezet? 

 Breng bij voorkeur geen grond tegen de gevel aan. 
 Zorg dat de ventilatieopeningen van de kruipruimte aan de onderzijde van 

de gevels vrij blijven. 
 In verband met de levensduur van de houten bergingen is het van belang dat 

u geen ophogingen tegen de berging maakt. 
 Leg een bestrating of terras altijd zo aan dat het regenwater van de gevel 

wegloopt. 
 Het bouwen van schuren, duiven- en kippenhokken, kennels en andere 

bouwsels in uw tuin is aan regels gebonden. Informeer altijd vooraf bij Bouw- 
en Woningtoezicht wat is toegestaan. 

 Overweeg een composthoop of compostsilo in uw tuin aan te brengen. 
Ongeveer 50 % van het huishoudelijk afval is groente-, fruit- en tuinafval. 
Compost is een goede grondverbeteraar voor uw tuin. Kijk in een boek over 
tuinieren na op welke wijze u een composthoop moet opzetten. 

 Het is verstandig om met de buren te overleggen over de erfafscheiding. 
Volgens de Wet Burenrecht wordt elke erfafscheiding, die precies op de 
eigendomsgrens staat, geacht gemeenschappelijk te zijn. Beide buren zijn 
verantwoordelijk voor het aanbrengen en het onderhoud van de 
erfafscheiding en de daaraan verbonden kosten. Wilt u naderhand iets 
veranderen, dan is overleg met de buren noodzakelijk. 

 Kunt u geen overeenstemming met uw buren bereiken over de erfafscheiding, 
dan zit er niets anders op dan de erfafscheiding geheel op uw "eigen terrein" 
te plaatsen. Wanneer u voor onderhoud van de erfafscheiding bij uw buren 
moet komen dan is hiervoor hun toestemming vereist. 

 Houd er rekening mee dat er binnen twee meter van de erfafscheiding met uw 
buren in principe geen hoog opschietende bomen mogen worden geplant. 

 Afhankelijk van het soort erfafscheiding dat u wilt neerzetten is soms een 
bouwvergunning vereist. Informeer voor de zekerheid vooraf bij Bouw- en 
Woningtoezicht. Erfafscheidingen langs de openbare weg mogen in principe 
niet hoger zijn dan één meter; andere erfafscheidingen niet hoger dan twee 
meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


