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1. Welkom in je/jullie nieuwe woning 
 
Hierbij ontvang je een informatieboekje van de WBVG over je nieuwe woning in de wijk Zuiderveld. Deze 
woningen zijn in in 2020 en 2021 tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen initiatiefgroep CVEG 
(Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland), woningcorporaties Talis en WBVG en tot slot aannemer 
Trebbe. Het ontwerp van de woningen is van de hand van Hoogte 2 architecten (H2A).  
 
Ecodorp Zuiderveld bestaat uit 46 woningen en gezamenlijke voorzieningen waaronder een 
gemeenschappelijke ruimte met woonkamer/keuken, een multifunctionele ruimte en een kantoor. Ook is er 
gedacht aan een gezamenlijke badkamer, logeerkamer en wasmachineruimte. Tot slot is er een grote 
gemeenschappelijke tuin. De grootte van de verschillende type woningen is als volgt:  
 
- 19 eengezinswoningen van 90 m2 
- 19 appartementen van 40 tot 50 m2 
- 2 grote appartementen van 63 m2  
- 6 studio’s van 35 m2. 
 
De woningen zijn nieuw gebouwd en dat heeft grote voordelen. Zo is er bij de bouw rekening gehouden met 
nieuwe technologische ontwikkelingen en zijn de woningen zeer energiezuinig gebouwd. Een belangrijk 
uitgangspunt bij de bouw was het gebruik van zoveel mogelijk circulaire materialen. Zo bestaat het metselwerk 
uit restpartijen bakstenen en is de toegepaste dakisolatie samengesteld uit gerecyclede oude spijkerbroeken. 
Naast veel voordelen zijn er bij nieuwbouw ook enkele (kleine) nadelen, zoals bouwvocht.  
 
In dit informatieboekje maak je kennis met de WBVG en vind je praktische tips voor het betrekken en inrichten 
van de nieuwe woning. Daarnaast bevat dit boekje allerhande informatie over de aanwezige installaties in de 
woning. We raden jullie aan eerst dit informatieboekje door te lezen voordat je begint met de inrichting, dit om 
verdriet achteraf te voorkomen. Verder het verzoek om deze informatie te bewaren in de meterkast. Zo is de 
handleiding te gebruiken als naslagwerk en heeft ook een eventueel volgende huurder er nog profijt van. 
Ditzelfde geldt ook voor het bewonersboekje van aannemer Trebbe en de gebruiksaanwijzingen, dit alles vormt 
een onderdeel van de woning.  
 
Tot slot en vooral wensen we je/jullie heel erg veel woonplezier toe! 
 
Disclaimer: 
Dit boekje is met de grootst mogelijke zorg samengesteld in november 2020. Het is niet volledig uit te sluiten 
dat de achtergelaten handleidingen van de fabrikanten op enkele punten tegenstrijdig zijn met dit stuk. In dat 
geval altijd de handleiding van de fabrikant aanhouden en bij twijfel contact met de WBVG zoeken.  
 
NB: Dit boekje is toegeschreven naar de woningen, in de appartementen en studio’s kan de locatie van 
bepaalde onderdelen afwijkend zijn. In hoofdstuk 12 zijn de onderdelen benoemd die specifiek voor het 
appartementenblok van toepassing zijn. Speciale dank aan Trebbe voor het lenen van enkele passages uit hun 
bewonersboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. De WBVG 
 
2.1 Wat ís de WBVG? 
Huurdersvereniging Ecodorp Zuiderveld huurt het complex Ecodorp Zuiderveld van Woningbouwvereniging 
Gelderland (WBVG). Maar wat ís de WBVG eigenlijk? Woningbouwvereniging Gelderland is een kleine 
woningcorporatie (woningbouwvereniging) die panden voor collectieve woonvormen bezit én beheert in 
Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Zutphen, Doetinchem, Heelsum, Velp en Lent. Wanneer je bewoner bij de 
WBVG bent, beschouwen we je automatisch als lid van de WBVG. De WBVG heeft de volgende doelen: 

• Realisatie en beheer van betaalbare collectieve woon-en activiteitenruimten voor mensen met lage 
inkomens. 

• Het verhuren van woon-en werkruimtes (incl. gemeenschappelijke voorzieningen) aan 
woonverenigingen, níet aan individuele huurders. 

• (Het stimuleren van) zelfbeheer door woonverenigingen (toewijzing, huurinning, mutatieonderhoud 
en nog veel meer) en zelfwerkzaamheid. 

 
Kenmerkend voor de manier waarop een groot deel van de panden zijn en worden ontwikkeld is de grote mate 
van zelfbeheer en betrokkenheid van bewoners en gebruikers. Tijdens de renovatie of de bouw maar ook 
daarna, tijdens het onderhoud en het beheer. Bij een groot aantal panden is een substantieel deel van de 
verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd in zelfwerkzaamheid, door de bewoners en gebruikers zelf.  
 
De WBVG heeft een bewogen geschiedenis. Vanaf de oprichting in 1983 tot het eind van de vorige eeuw kende 
de WBVG diverse stormachtige ontwikkelingen. Daarna zijn we in rustiger vaarwater gekomen en zijn we een 
kleine stabiele en financieel gezonde organisatie geworden. Deze en veel meer informatie over de WBVG vind 
je op onze website: www.wbvg.nl. 
 
2.2 Van wie huur ik nu eigenlijk?  
Jij huurt je woning van huurdersverenging Zuiderveld en bent daarmee ook lid van deze woonvereniging. De 
woonvereniging huurt het pand/complex weer in zijn geheel van de WBVG. Je huurcontract sluit je dus ook af 
met de woonvereniging, niét met de WBVG. De woonvereniging (waaronder jijzelf) is ook zelf verantwoordelijk 
voor het innen van de huur, het toewijzen van wooneenheden aan nieuwe huurders, mutatie-onderhoud en 
wat er zoal nog meer komt kijken bij het beheer van een pand. Meer informatie hierover vind je op 
www.wbvg.nl/de-woonvereniging.  
 
2.3 Lidmaatschap van de WBVG 
De WBVG is als een van de weinige corporaties nog een échte vereniging. Dat betekent dat je als huurder én lid 
inspraak hebt in het beleid dat de WBVG voert. De jaarlijkse huurverhoging, het realiseren van nieuwe 
projecten, het goedkeuren van het jaarverslag, allemaal zaken waarin onze leden actief om hun mening wordt 
gevraagd. De vereniging komt bijeen tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). Deze ALV’s vinden 
tenminste tweemaal per jaar plaats, het is hierbij een goed gebruik om dit in één van onze (grotere) panden te 
organiseren. De huurders ontvangen hiervoor per email een uitnodiging. 
 
2.4 Samenwerking met andere woningcorporaties 
De WBVG heeft samenwerkingsverbanden met een aantal andere woningcorporaties. Met deze partners 
werken we aan de realisatie van nieuwe projecten. Een bijzondere positie binnen het WBVG-netwerk heeft 
onze collega-corporatie Talis. De meeste recente WBVG-panden, waaronder ook deze woningen, zijn allemaal 
gerealiseerd in samenwerking met deze partij. Talis is weliswaar eigenaar van de panden maar na de 
oplevering geen partij meer in het beheer, hier is de WBVG verantwoordelijk voor. Dit gedurende de looptijd 
van de overeenkomst, meestal bedraagt deze dertig jaar. Dus ook al ís je pand formeel eigendom van Talis (of 
een andere corporatie), voor alle vragen omtrent huur, toewijzing, onderhoud etc. ben je bij de WBVG aan het 
enige juiste adres. 
 
 
 
 



3. De nazorg-of onderhoudstermijn 
 
Bij de oplevering zijn de woningen gecontroleerd op eventuele gebreken. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat 
een gebrek over het hoofd is gezien of pas aan het licht komt bij bewoning. Hiervoor is de zogeheten nazorg- of 
onderhoudstermijn. Gedurende deze periode mogen bewoners alle door hen opgemerkte gebreken melden, 
óók diegene die normaliter niet voor verantwoordelijkheid van de verhuurder óf onder garantie van de 
aannemer vallen. Hier is helaas één uitzondering op, en die betreft het glas. De ruiten worden gewassen 
opgeleverd en bij de oplevering bekeken op krassen. Het melden van krassen in het glas na oplevering is helaas 
niet mogelijk. 
 
De nazorgperiode duurt drie maanden. Na deze eerste periode zit er ook nog garantie op diverse onderdelen. 
Gebreken die onder deze garantie vallen zal Trebbe c.q. de verantwoordelijke onderaannemer herstellen. Na 
het verlopen van de laatste garantieperiodes is de rol van de aannemer echt uitgespeeld en zal de WBVG het 
zelf op moeten lossen.  
 
3.1 De meldingsprocedure  
De nazorg-of onderhoudstermijn loopt tot drie maanden na oplevering van de woning. Om ervoor te zorgen 
dat de communicatie tussen bewoners, WBVG en Trebbe optimaal verloopt en de aannemer niet overspoeld 
wordt met minder relevante meldingen hanteren we de volgende procedure tijdens de nazorg:  
 

• Alle niet-urgente klachten worden bij de WBVG ingediend met behulp van dit nazorgformulier. Niét 
mondeling in de wandelgangen, niét telefonisch, enkel met behulp van dit formulier en per email. Het 
ingevulde formulier kan worden gemaild naar onderhoud@wbvg.nl. 

• De WBVG filtert de klachten op relevantie, reageert op de meldingen en zet meldingen waar nodig 
door naar Trebbe. Afhankelijk van de aard van de melding zal de aannemer er mogelijk voor kiezen om 
bepaalde klussen te bundelen. Na ca. drie maanden organiseert de aannemer een ‘terugkomdag’, op 
dit moment zullen alle kleine klachten opgepakt worden.  

• Urgente klachten/calamiteiten kunnen binnen werktijden (9.00-16.00) rechtstreeks aan Trebbe 
gemeld worden, bij voorkeur per email: service@trebbe.nl. Gebruik hiervoor ditzelfde 
meldingsformulier. Melden van calamiteiten kan ook via de 
website: www.trebbe.nl/contact/serviceformulier/ of telefonisch: 088-259 03 33. Vergeet niet de 
WBVG in de cc. te zetten of ons nadien te informeren wat er aan de hand was. 

• Bij dringende installatieklachten buiten werktijd (in de avonden en in het weekend) mogen huurders 
rechtstreeks naar installateur van der Sluis bellen, 038-344 65 55. Laat zowel WBVG als Trebbe nadien 
even weten wat er aan de hand was en vermeld er dan bij dat er al contact met van der Sluis is 
geweest en/of de klacht al is verholpen. 

• De ruiten worden gewassen opgeleverd en bij de oplevering bekeken op krassen. Het melden van 
krassen in het glas na oplevering is helaas niet mogelijk. 
 

Na drie maanden na oplevering van de woning is de onderhoudstermijn verlopen en moeten 
onderhoudsmeldingen via het automatische webformulier op de website van de WBVG worden ingediend, 
hierover lees je meer in hoofdstuk 4. Op de volgende pagina vind je het opleverschema zodat je kan kijken 
wanneer de nazorgperiode voor jouw specifieke woning is afgelopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouwnr. Huisnr. Opgeleverd: Bouwnr. Huisnr. Opgeleverd: Bouwnr. Huisnr. Opgeleverd: 
21 22 03-12-2020 2 42 07-01-2021 1.4 76 25-02-2021 
20 20 03-12-2020 1.10 44 04-02-2021 1.14 80 25-02-2021 
19 18 03-12-2020 1.20 48 04-02-2021 1.23 84 25-02-2021 
18 16 03-12-2020 1.9 46 04-02-2021 1.3 78 25-02-2021 
17 14 03-12-2020 1.19 50 04-02-2021 1.13 82 25-02-2021 
16 12 10-12-2020 1.28 52 04-02-2021 1.22 86 25-02-2021 
15 10 10-12-2020 1.8 CVZ 11-02-2021 1.2 88 03-03-2021 
14 8 10-12-2020 1.18 56 11-02-2021 1.12 92 03-03-2021 
13 6 10-12-2020 1.27 60 11-02-2021 1.1 90 03-03-2021 
12 4 10-12-2020 1.7 54 11-02-2021 1.11 94 03-03-2021 
11 24 16-12-2020 1.17 58 11-02-2021 1.21 96 03-03-2021 
10 26 16-12-2020 1.26 62 11-02-2021       
9 28 16-12-2020 1.6 64 18-02-2021       
8 30 16-12-2020 1.16 68 18-02-2021       
7 32 16-12-2020 1.25 72 18-02-2021       
6 34 16-12-2020 1.5 66 18-02-2021       
5 36 16-12-2020 1.15 70 18-02-2021       
4 38 16-12-2020 1.24 74 18-02-2021       
3 40 16-12-2020             

Het opleverschema onder voorbehoud, hier kunnen nog wijzigingen in komen 
 
 
4. Onderhoud ná de nazorg- of onderhoudstermijn 
 
4.1 De meldingsprocedure  
Drie maanden na oplevering van de woning verloopt de nazorg- of onderhoudstermijn. Vanaf dat moment 
moeten alle onderhoudsmeldingen via een andere weg worden aangeleverd, namelijk via het automatische 
webformulier op onze website: www.wbvg.nl/onderhoudsmelding/. 
 
4.2 De onderhoudsverdeling (het onderhouds-ABC) 
Elke woning heeft onderhoud nodig, zo ook deze. De huurder (dan wel de woonvereniging) is verantwoordelijk 
voor klein dagelijks onderhoud, het zogenoemde huurdersonderhoud. De WBVG zorgt op haar beurt voor het 
verhuurdersonderhoud. Over deze onderhoudsverdeling lees je meer in ons onderhouds-ABC, dat vind je op: 
www.wbvg.nl/onderhouds-ABC. 
 
4.3 Zelf aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 
Eventuele (grotere) aanpassingen aan de woning dienen eerst voorgelegd te worden aan de WBVG. Op onze 
website vind je de exacte spelregels voor het uitvoeringen van aanpassingen aan de woning: 
www.wbvg.nl/zelf-aangebrachte-voorzieningen-zav/. Bij twijfel neem je contact op met de WBVG. 
 
Er is nog veel meer informatie te vinden over aan onderhoud gerelateerde zaken. Kijk voor meer info op: 
www.wbvg.nl/publicaties-onderhoud/. 
 
4.4 Mutatie-onderhoud 
Reguliere woningcorporaties kennen het zogenoemde mutatie-onderhoud. Als een huurder uit de woning 
vertrekt volgt een inspectie van de woning en daar waar nodig worden wat kleine herstellingen door de 
woningcorporatie verricht. Daarnaast loop je als vertrekkend huurder een rondje met een opzichter die je 
vertelt wat je nog aan handelingen moet doen vóór je de sleutels inlevert. De WBVG verhuurt haar woningen 
aan pandverenigingen. Deze vertrekken in de regel nooit dus wij kennen dergelijke mutatie-onderhoud 
helemaal niet. De woonverenigingen verhuren wél direct aan individuele huurders en zijn daarmee 
verantwoordelijk om te zorgen dat een woning/ruimte in goede en bewoonbare staat wordt achtergelaten. 
Hou dus bij aanpassingen in de woning rekening met het beleid van de woonvereniging hoe je de woning bij 
vertrek op moet leveren. Meer informatie over mutatie-onderhoud vind je op: https://www.wbvg.nl/mutatie-
onderhoud/  
 
 
 



5. Tuininrichting- en onderhoud 
 
Er ligt een uitvoerig plan voor een gemeenschappelijke tuin, ontworpen door Le Far West. Het verder inrichten 
en vervolgens onderhouden van de tuin en alles dat daarin groeit en bloeit is verantwoordelijkheid voor de 
huurder, meer informatie over ons groen- en tuinbeleid vind je op www.wbvg.nl/groen-en-tuinonderhoud/. 
Midden in de tuin staat ook de gemeenschappelijke berging/schuur, gebouwd door- en eigendom van de 
woonvereniging. 
 
Enkele tips: 

• Houd bij het graven in de tuin rekening met de aanwezige leidingen in de grond. Zo liggen er tussen de 
meterkast van elke woning en de straat diverse nutsinvoerleidingen. Ook liggen er verschillende 
riolerings-/hemelwaterafvoerleidingen in de grond. Het exacte verloop van de nutsvoorzieningen is op 
te vragen met behulp van een Klic-melding: www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding. De 
riolerings-/hemelwaterafvoerleidingen zijn weergegeven op tekeningen, deze zijn desgewenst op te 
vragen bij de WBVG.  

• Plant geen bomen of grote struiken boven zones waar leidingen lopen, dit geldt met name voor de 
riolering, deze kan door wortels kapot gedrukt worden. 

• Pas op met het planten van klimplanten tegen de gevel. Zij kunnen het (met kalkmortel gevoegde en 
daardoor extra kwetsbare) voegwerk beschadigen of ventilatieopeningen afdekken.  

• Pas op dat klimplanten niet op houten kozijnen en/of gevelbekleding gaan hechten. Hierdoor kan het  
-onbehandelde- accoya beschadigen.  

• Let bij de aanleg van de tuin op de toegankelijkheid van gevel en dak voor eventuele 
onderhoudswerkzaamheden (tot 130 cm. van de gevel geen grote beplanting in verband met 
steigerwerk). 

• Zorg dat de ventilatieopeningen van de kruipruimte aan de onderzijde van de gevels vrij blijven van 
grond of bestrating. Aarde en bestrating mogen beslist niet tegen hout van bijvoorbeeld kozijnen en 
bergingen worden aangelegd omdat het hout dan kan gaan rotten (minimaal 5 cm. vrijhouden). 
Meestal zijn kozijnen daarom voorzien van een aluminium- of kunststenen onderdorpel.  

• Leg de bestrating of het terras altijd afwaterend van de gevel aan.   
• Tijdens de bouw kan de aarde door de werkzaamheden behoorlijk verhard zijn. Het is belangrijk om de 

bovenlaag vóór het aanbrengen van beplanting voldoende diep om te spitten. Dit is voor de 
afwatering en de wortelgroei van de beplanting beter.  

 

 
Impressie van het tuinplan  



6. Verzekeringen  
 
6.1 Opstalverzekering 
Met een opstalverzekering verzeker je je woning tegen schade door brand, storm en inbraak.  
Deze hoef je als huurder niet af te sluiten, de WBVG is als verhuurder verantwoordelijk voor de 
opstalverzekering. 
 
6.2 Glasverzekering 
Een glasverzekering is niet door de WBVG geregeld en is voor verantwoordelijkheid van de huurder. Je kunt 
collectief of wellicht zelfstandig een glasverzekering afsluiten. We adviseren echter om geen glasverzekering af 
te sluiten maar om zelf een potje aan te leggen. In de praktijk ben je dan goedkoper uit.  
 
Het glas in de kozijnen is hoogwaardig isolatieglas. Gewone raamfolie op dit soort glaswerk kan (thermische) 
breuk veroorzaken. Voor dubbele beglazing, HR+ of HR++ ramen zijn er speciale raamfolies op de markt die 
voor dit soort beglazing gemaakt zijn (ademende materialen en/of geen metaaldeeltjes). Het aanbrengen van 
eender welke folie is en blijft voor eigen risico. Ook is het raadzaam géén grote (donkere) oppervlakken voor 
het glas te plaatsen, dit eveneens in verband met kans op thermische breuk. Plak de ruiten ook niet af met 
vuilniszakken of kranten, er zijn veel betere oplossingen denkbaar om zon te weren. 
 
6.3 Inboedelverzekering 
Let erop dat je je eigendommen bij het betrekken van de woning goed verzekerd hebt. Hiervoor is het 
verstandig een inboedelverzekering af te sluiten. De opstalverzekering van de WBVG vergoed namelijk géén 
schade aan inboedel veroorzaakt door een gebrek aan het pand, bijv. lekkage. Let op: bij een bestaande 
inboedelverzekering moet tijdig het nieuwe adres door worden gegeven aan de verzekeringsmaatschappij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Tips bij het betrekken en inrichten van de woning  
 
7.1 Het schoonmaken van de woning 
De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, een eerste grote schoonmaak is dus noodzakelijk. Het is 
verstandig om bij het schoonmaken niet al te veel water te gebruiken, de woning bevat namelijk al veel 
bouwvocht en extra water toevoegen doet daar geen goed aan. Een paar tips: 

• Agressieve schoonmaakmiddelen zoals chloor of ammonia zijn voor de (eerste) schoonmaak in 
principe niet nodig. Het gebruik van schuursponsjes (ook de zachte, van kunststof) raden we af. Deze 
kunnen krassen veroorzaken, zelfs op verchroomde kranen of roestvrijstalen aanrechtbladen. 
Schoonmaakdoekjes zijn meestal afdoende. 

• Binnendeuren en kozijnen kun je reinigen met een sopje met afwasmiddel of allesreiniger. Gebruik 
hier geen schuurmiddelen zoals (metalen) schuursponsjes, schuurlapjes, schuurpoeders of vloeibare 
schuurmiddelen.  

• Tegelwerk, vensterbanken en sanitair zijn prima te reinigen met een sopje van groene zeep. Groene 
zeep werkt goed om cementsluier te verwijderen. 

• Bij het schoonmaken van de ruiten moet de eerste keer wel ruim voldoende water worden gebruikt. 
Er kunnen nog restjes cement of zand op het glas zitten, die gemakkelijk krassen veroorzaken. Een 
scheutje azijn in het water verwijderd eventuele kalkspatten. Hardnekkige spatten op ruiten kun je 
(voorzichtig!) verwijderen met behulp van een glasmesje of ouderwets scheermesje.  

• Zet bij het schoonmaken van de woning lekker de ramen open voor voldoende ventilatie, zodat het 
droogproces meteen kan beginnen. 

 
7.2 Bouwvocht, droogstoken en ventileren  
Elke nieuwbouwwoning bevat bouwvocht, gemiddeld wel zo’n 400 liter. Regenval tijdens de bouwperiode en 
het vocht in natte bouwmaterialen zoals beton zijn hierin de oorzaak. Door het toepassen van spouwisolatie en 
verbeterde kierdichting kan dit bouwvocht minder snel uit de woning verdwijnen dan vroeger het geval was, 
het kan wel een jaar duren voordat alle bouwvocht uit een huis is verdwenen.  
 
Om het vocht zo snel mogelijk kwijt te raken is het van groot belang goed te ventileren: 

• Laat ventilatieroosters in de ramen/kozijnen bij voorkeur altijd open staan. In de meterkast vind je 
bedieningsstokjes om op de hendeltjes van de ventilatieroosters te klikken.  

• Lucht voldoende, zet ramen het eerste jaar na oplevering zoveel mogelijk op een kier.   
• Laat de mechanische ventilatie de eerste maanden na oplevering zoveel mogelijk op een hoge stand 

draaien (stand 3).  
• Onvoldoende ventilatie kan schimmelvorming en verkleuring van wanden en plafond tot gevolg 

hebben, met name het spuitwerk van de plafonds is tijdens het droogproces zeer gevoelig voor 
verkleuring door verontreinigde lucht. 

 
Naast ventileren is ook stoken van belang: 

• Verwarm de woning de eerste paar maanden gelijkmatig, een temperatuur tussen de 15°C en 19°C is 
goed. Vergeet hierbij niet ook de slaapkamers en indien mogelijk de zolder te verwarmen. 

• Voorkom bij aanvang hoge temperaturen. Te snelle droging kan ongewenste krimp van 
bouwmaterialen tot gevolg hebben, met krimpscheuren als resultaat. 

• Warme lucht kan meer vocht opnemen dan koude lucht. Door te stoken en gelijktijdig te ventileren 
wordt verse, droge lucht de woning ingebracht en vervolgens opgewarmd. De mechanische ventilatie 
zorgt ervoor dat de warme, met vocht verzadigde lucht weer wordt afgezogen. 

 
Andere tips tijdens de drogingsperiode: 

• Laat binnendeuren en keukenkastjesdeuren de eerste maanden op een kier staan, zodat het aan beide 
zijden van de deur even warm en vochtig is. Dit voorkomt trekspanning en beperkt het risico op 
kromtrekken tijdens het drogen van de woning. Eventuele blijvende kromming kan pas ná het eerste 
stookseizoen worden geconstateerd. Laat een deur nooit geheel open staan tegen de muur die net 
behandeld is met spuit- of stucwerk. Hierin zit net na het aanbrengen erg veel vocht.  
 



• Houd er bij de keuze van de vloerbedekking rekening mee dat er minimaal 15 mm. ruimte onder de 
binnendeuren aanwezig blijft. Dit is voor de ventilatie van deze ruimtes en een goede werking van het 
mechanisch ventilatiesysteem in de woning essentieel.  

• Sluit de buitendeur niet goed? Dan kun je zelf de sluitkom na stellen met behulp van de stelschroefjes 
in de kozijnstijl van de deur. Om kromtrekken van de buitendeuren te voorkomen is het raadzaam om 
het eerste jaar de buitendeur(en) altijd met alle grendels (meerpuntssluiting) af te sluiten.  

• Zet meubilair niet strak op de wanden maar laat minstens 5 cm. vrij. Daardoor kan de lucht achter het 
meubel ventileren en voorkom je schimmelvorming. 

• Verwijder zoveel mogelijk condenswater dat aan de binnenzijde van de ramen naar beneden zakt. 
• Laat in ieder geval de eerste maanden zo min mogelijk was in de woning drogen. Als er toch was in 

een ruimte wordt gedroogd, zorg dan voor extra goede ventilatie (ramen openzetten). 
• Mochten er toch schimmelplekken zijn ontstaan, laat deze dan eerst goed drogen, daarna kun je in de 

meeste gevallen de schimmel met een zachte droge borstel verwijderen. Bij hardnekkigere schimmel 
doet een oplossing water en bleekmiddel /chloor wonderen, de oplossing kun je met een 
plantenspuit/verstuiver aanbrengen en daarna met een zachte doek afnemen. Neem bij het 
aanbrengen wel de nodige veiligheidsmaatregelen in acht (mondkapje/veiligheidsbril).  

• Tijdens het aanbrengen van (leem)stucwerk is het extra belangrijk voldoende te ventileren omdat 
hiermee veel extra vocht in de woning wordt gebracht. 

Is er geen blijvende condens meer aan de binnenzijde van de ramen te zien? Dan is de woning waarschijnlijk 
voldoende gedroogd. Blijven de ramen vochtig? Dan is er wellicht sprake van onvoldoende ventilatie.  

Het is mogelijk dat er juist aan de buitenzijde van de beglazing condens optreedt. Dit is een teken dat de ruiten 
goed isoleren, het verschijnsel vindt eigenlijk vooral ’s nachts plaats vanwege een lage buitentemperatuur in 
combinatie met een hogere relatieve vochtigheid. In de loop van de ochtend zal deze condens vanzelf weer 
wegtrekken.  
 
7.3 Vloerafwerking 
De betonvloeren zijn afgewerkt met een dekvloer van zandcement. Dit materiaal is niet zo sterk als beton, 
maar kan vlakker afgewerkt worden. Dekvloeren die niet van een (vloer)bedekking worden voorzien zullen 
slijten en beschadigen door het gebruik. Dit moet voorkomen worden door de dekvloeren te voorzien van een 
vloerafwerking of -bedekking.  
 

In diverse wanden en dekvloeren van de woning zijn leidingen voor water, CV en elektra opgenomen.
 Bij het boren in de wanden is het noodzakelijk te weten wáár exact deze leidingen lopen. In het 
algemeen zijn elektraleidingen naar schakelaars en wandcontactdozen recht boven of onder deze 
aansluitingen aangebracht. Veiligheidshalve doet je er verstandig aan in een zone van 50 cm aan 
weerszijden van een schakelaar en/of wandcontactdoos, over de volledige verdiepingshoogte, niet te 
boren en/of spijkeren. Bij twijfel kun je de leidingen ook opsporen met een leidingdetector, deze is bij 
de meeste bouwmarkten ook te huur. In de vloeren mag níet geboord/gespijkerd worden. Eventuele 
schade aan leidingwerk is voor rekening van de huurder. 

 
Verder is het raadzaam op de volgende punten te letten:  

• Vóór het aanbrengen van vloerbedekkingen, zoals tapijt, parket, PVC-vloeren, tegelwerk etc. is het 
noodzakelijk het vochtpercentage van de dekvloer te controleren. De vochtigheid mag bij een 
cementvloer niet hoger zijn dan 1,8%. Bij een te hoog vochtpercentage kan blaasvorming optreden, 
vloerbedekking loslaten of parket kromtrekken. Laat je hierbij adviseren door de leverancier/diegene 
die het aanbrengt.   

• In dekvloeren kunnen krimp-of zettingsscheuren ontstaan. De aannemer raadt af de vloer af te 
werken met een product als beton ciré of een gietvloer omdat deze afwerklaag dan mee kan 
scheuren.  

• Een houten vloer (lamelparket, multiplank of massief houten vloerdelen) mag alleen genageld worden 
op een rachelwerk of ondervloer van multiplex-, MDF- of spaanplaatplaten. Dit rachelwerk of de 
ondervloer mag NIET mechanisch bevestigd worden aan de dekvloer. De rachels kunnen wel verlijmd 



worden. Een multiplex ondervloer is (mits correct geplaatst met gebruik van mes en groef) goed 
zwevend aan te brengen (wat de voorkeur heeft, zie puntje hierna). 

• Houd rekening met de vloerkeuze in verband met geluidsoverlast. Leg harde vloeren bij voorkeur 
zwevend dus zonder direct contact te maken met de dekvloer en de wanden. Houd 10 mm. vrij van de 
wand. Ook plinten kun je het beste een paar mm. vrijhouden van de harde vloerbedekking. Met name 
in de appartementen/studio’s is het voorkomen van contactgeluid van wezenlijk belang. 

• Voor tegel-, natuursteen-, korrelgrindvloeren en linoleum geldt bovendien dat in de dekvloer van de 
begane grondvloer een krimp(wapenings)net moet zijn aangebracht om de kans op scheurvorming te 
verkleinen. De appartementen zijn voorzien van een zwevende dekvloer, om geluidsoverlast tegen te 
gaan. Deze vloeren zijn al voorzien van een krimp(wapenings)net. 

• Vaste vloerbedekking zoals tapijt of vinyl kan los worden gelegd of worden verlijmd. 
• Houd er bij de keuze van de vloerbedekking rekening mee dat er minimaal 15 mm. ruimte onder de 

binnendeuren aanwezig blijft. Dit is voor de ventilatie van deze ruimtes en een goede werking van het 
mechanisch ventilatiesysteem in de woning essentieel.  

• Wanneer je de vloer zelf gaat leggen, vraag dan een bevestigingsadvies op bij de leverancier. Laat je 
het doen? Geef dan bovenstaande aandachtspunten aan diegene die het aanbrengt mee.  

 
7.4 Wandafwerking  
Na oplevering zal je zelf de wanden in de woning verder af moeten werken. De wanden zijn door de aannemer 
globaal afgewerkt opgeleverd (behangklaar). Afhankelijk van de gewenste eindafwerking (saus-, behang- of 
(leem)stucwerk) zullen de wanden voorbehandeld moeten worden (schuren, affilmen, uitvlakken of 
voorstrijken). Laat je hierin adviseren door de fabrikant/leverancier/diegene die het aanbrengt. Vervolgens kan 
de eindafwerking aangebracht worden. Ook hier weer een paar aandachtspunten: 

• Breng in het eerste anderhalf jaar geen duur behang of harde wandbekleding (bijvoorbeeld 
granol/pleisterwerk/spuitwerk) aan. Afhankelijk van het materiaal, kunnen er in de binnenwanden en 
bouwmuren krimpscheurtjes ontstaan. Deze scheurtjes kunnen ontsierend zijn, maar leveren 
constructief geen problemen op. Helaas zijn deze scheurtjes niet te voorkomen. Na circa een jaar zijn 
de verschillende materialen grotendeels uitgewerkt en is het risico op krimpscheuren sterk 
verminderd. Ontsierende krimpscheurtjes kunnen na de droogperiode worden gedicht met een 
flexibele voegvuller (bijvoorbeeld acrylaatkit). Dit is voor verantwoordelijkheid van de huurder zelf. 

• Leemstuc kan al wel uitgevoerd worden, al bestaat ook hier het risico op scheuren. Om dit risico te 
minimaliseren is het aan te raden om de laatste laag vóór de afwerklaag een wapeningsnet te werken.  

 
7.5 Plafondafwerking 
De plafonds en sommige wanden zijn voorzien van wit spuitpleisterwerk. Indien je het plafond wilt 
overschilderen, adviseren wij het volgende: 

• Verwijder verlichtingsarmaturen in plaats van deze af te plakken, als je nadien een nieuwe armatuur 
met andere maatvoering plaatst hoef je niets bij te werken. Werk veilig: schakel de groep uit bij het 
verwijderen van de armatuur en scherm de voeding af met lasdoppen of kroonsteentjes. 

• Verwijder de ventielen van het ventilatiesysteem. 
• Spuitwerk kun je stofvrij maken met een zachte borstel of handveger. Vlekken zijn te verwijderen met 

een zachte borstel en een vloeibare zeepoplossing. Borstel niet te lang en bij voorkeur in een 
draaiende beweging, wrijf nadien even droog met een spons. 

• Breng met een vachtroller de muurverf aan; het beste resultaat wordt verkregen als je de muurverf in 
twee lagen kort na elkaar aanbrengt. 

• Wij adviseren om gebruik te maken van de wat duurdere muurverf, goedkoop is in dit geval vaak 
duurkoop (want veel meer lagen nodig om e.e.a. mooi dekkend te krijgen). 

• Sterk afwijkende kleuren op plafonds worden niet door iedereen gewaardeerd. De WBVG verhuurt 
haar woningen aan woonverenigingen. De pandverenigingen verhuren weer aan individuele huurders 
en zijn daarmee de verantwoordelijke partij om te zorgen dat een woning/ruimte in goede en 
bewoonbare staat wordt achtergelaten. Hou dus rekening met het beleid van de woonvereniging hoe 
je de woning bij vertrek op moet leveren. 

 
 



7.6 Schilderwerk 
De woning is behoudens enkele voor- en afgelakte producten zoals binnenkozijnen, deuren en de trappen niet 
voorzien van schilderwerk. De trap is enkel in de grondverf gezet, de huurder is zelf verantwoordelijk voor het 
afstoppen van gaatjes en aflakken. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren (uitgezonderd de voordeuren) zijn 
van accoya, verduurzaamd naaldhout dat gegarandeerd bestand is tegen rot. Het hout is onbehandeld en zal in 
de loop der jaren gaan vergrijzen. Om het hout mooi te houden en algengroei te voorkomen raden we aan om 
kozijnen en draaiende delen tweemaal per jaar (bijv. gelijktijdig met de glasbewassing) even schoon te maken 
met water en azijn. Onbehandeld accoya mag niet behandeld worden met hogedrukspuit (dit tast het 
betrekkelijk zachte oppervlak aan) of met agressieve reinigingsmiddelen (kunnen verkleuring geven). Wanneer 
er iets bevestigd moet worden aan het accoya kunnen er enkel RVS- of gecoate bevestigingsmiddelen worden 
gebruikt, andere (al dan niet gegalvaniseerde) metalen zullen corroderen door de zuren uit het hout. De 
gevelbetimmering is van gemodificeerd vurenhout (plato). Dit product is net als accoya onderhoudsvrij. Ook dit 
product zal in de loop der jaren vergrijzen. 
 
 
8. Overige wetenswaardigheden 
 
8.1 Binnendeuren 
De woning is voorzien van witte opdekbinnendeuren met een kunstharslaklaag. Als je die in een andere kleur 
wil overschilderen moet je de deur eerst matteren. Dit doe je nat, dus met watervast schuurpapier met een 
fijne korrel (320 bijv.) en water met iets ontvettend erin (een scheutje ammonia of een milieuvriendelijker 
alternatief). Na het schuren moet je de deur met schoon water afspoelen en laten drogen alvorens de nieuwe 
verflaag aan te brengen. Hou bij de kleurkeuze rekening met het beleid van de woonvereniging hoe de woning 
bij vertrek op te leveren. 
 
8.2 De zolder 
 

8.2.1 Dakramen  
De zolder is voorzien van dakramen. De dakramen zijn voorzien van een ventilatierooster in de 
bovendorpel van het dakraam. Laat deze bij voorkeur altijd open staan voor de toevoer van verse 
lucht. 

 

 
Doorsnede van het ventilatierooster van het dakraam 
 
Het is van belang de gootstukken rondom het dakraam zo nu en dan vrij te maken van blad en vuil. 
Wanneer dit niet gebeurt komt de afwatering in de knel en is er kans op lekkage, met alle mogelijke 
vervolgschade van dien. Het leeghalen van de gootstukken is verantwoordelijkheid van de huurder zelf 
en kan -met de nodig voorzichtigheid- van binnenuit plaatsvinden, dit door het dakraam dusdanig te 
draaien dat ook de bovenste gootstukken bereikbaar worden.  
 
Het hout van het dakraam is gelakt. Het bijhouden van dit lakwerk is verantwoordelijkheid van de 
huurder. Dit moet ongeveer eens in de zes jaar gebeuren door alle blanke hout licht te matteren en 
opnieuw in de lak te zetten. Als dit niet gebeurd kán het hout zacht worden en zelfs gaan rotten. 

 
8.2.2 Overige punten van aandacht op zolder 
• Het houten knieschot op zolder heeft een constructieve functie, verwijder dit knieschot daarom 

niet. Er zijn afneembare luiken gerealiseerd om achter het knieschot te kunnen komen en de 



ruimte eventueel te kunnen benutten als opslagplaats. Er is géén dekvloer gerealiseerd achter het 
knieschot, hierachter ligt de ruwe betonvloer met alle oneffenheden, wapeningsstaal etc. Om een 
beter bruikbare ruimte te krijgen adviseren we om een houten regelwerk aan te brengen met 
daaroverheen stroken multiplex of iets dergelijks. 

• Achter het knieschot bevindt zich de aan- en afvoer van de wasmachine. Wees voorzichtig met 
het plaatsen van spullen achter het knieschot en houd deze leidingen vrij.  

• De waterleiding van de stortbak van het optionele toilet in de badkamer is nog niet aangesloten, 
het is aan de huurder zelf uit te (laten) voeren, desgewenst. Het aansluitpunt (puntstuk) bevindt 
zich achter het knieschot.  

 

 
Het hierboven bedoelde aansluitpunt 
 

• De zolder is aan de binnenzijde volledig afgetimmerd met spaanplaat beplating. Kies voor de 
afwerking van dit materiaal voor een dampdoorlatende muurverf, standaard latex is niet 
dampdoorlatend. Eerst even voorstrijken is aan te raden in verband met de sterke zuiging van dit 
materiaal. 

• Bij deze daken bevindt zich direct achter de afwerkplaat een dampremmende folie die niet mag 
worden beschadigd. Alleen op plaatsen waar direct achter de binnenplaat hout zit, kan eventueel 
geschroefd worden. Je kunt deze plaatsen herkennen aan de aanwezigheid van nagels in het hout. 
Wanneer je klopt op de platen en een hol geluid hoort, weet je sowieso dat er geen achterhout 
achter zit.  

• Wanneer je sparingen wil maken in houten daken (denk aan een dakkapel) vervalt de garantie op 
de dakconstructie. Dergelijke uitbreidingen kunnen ook alleen in overleg met de WBVG (zie puntje 
4.3) en in principe pas ná het verlopen van de garantietermijnen.  

 
8.3 Sanitair 
Het schoonhouden van de sanitaire voorzieningen kan met huishoudschoonmaakmiddelen die geschikt zijn 
voor sanitair. Het sanitair, tegelwerk en de waterkranen zullen na verloop van tijd te maken krijgen met 
kalkaanslag, veroorzaakt door kalk in het drinkwater. Kalkaanslag is niet alleen ontsierend maar kan ook zorgen 
voor verminderde doorstroming van kranen. Kalkaanslag kun je verwijderen met speciaal daarvoor bedoelde 
middelen of met schoonmaakazijn, waarna de aanslag na inwerken vaak wel weg te borstelen is. Als de kraan 
of handdouche niet gelijkmatig water verdeeld komt dat veelal ook door kalkaanslag. Zowel het verwijderbare 
zeefje op de kraanuitloop (de perlator) als de douchekop kun je een nachtje in een bakje schoonmaakazijn 
leggen, daarna stroomt de boel meestal weer prima door. De aansluiting van het optionele toilet in de 
badkamer van de woningen bevindt zich achter het knieschot op zolder, zie punt 8.2. 
 
 
 



8.4 Wasmachine/wasdroger  
In de woning is een opstelplaats voor een wasmachine en wasdroger. Bij deze opstelplaats bevindt zich een 
wasmachinekraan, een (vuilwater)afvoer en een enkele wandcontactdoos. Helaas is er niet voor gekozen om 
twee aparte groepen naar de zolder te trekken. Consequentie is dat bij elk gebruik de stekkers gewisseld zullen 
moeten worden. Het is níet toegestaan een stekkerdoos o.i.d. voor beide apparaten te gebruiken, zowel de 
groep als de stekkerdoos zijn niet berekend op dergelijk stroomverbruik. Wél is het mogelijk om een 
zogenaamde combinatieschakelaar te laten plaatsen, hierbij krijgt de wasmachine en de wasdroger een vaste 
voeding op het elektriciteitsnet. Met de schakelaar kun je eenvoudig wisselen tussen beide apparaten.  

 
Voorbeeld van een combi/wisselschakelaar 
 
Er is geen muur- of dakdoorvoer voor de luchtafvoer van de wasdroger opgenomen, de aansluiting voor de 
wasdroger is gebaseerd op een condensdroger. Dit is een type wasdroger die het vocht in een opvangbakje 
opvangt i.p.v. naar buiten afvoert. Let op: de wasdroger mag ook niét worden aangesloten op de ventilatiebox. 
 
Tot slot raden we aan een zogenaamde waterstop op de wasmachinekraan te monteren. Deze waterstop 
beperkt zoveel mogelijk de eventuele schade/wateroverlast doordat deze zichzelf afsluit, bijvoorbeeld bij 
breuk en/of losraken van de vulslang. Houdt er rekening mede dat je verzekering in sommige gevallen kan 
eisen dat de wasmachine (aanvullend) geplaatst dient te worden in een zogenaamde lekbak. Wellicht handig 
even na te gaan. 
 
8.5 Keukenvoorzieningen 
De woningen zijn niet voorzien van keukenblokken, plaatsing hiervan wordt door de huurders zelf verzorgd. 
Wel is er op de plek waar de keuken is bedacht een koud- en warm tapwateraansluiting en afvoer aanwezig. De 
waterafvoer van een eventuele vaatwasser kan aangesloten worden op de afvoerleiding van de gootsteenbak, 
houdt er in dat geval wel rekening mee dat de vaatwasser wellicht een “gorgelend geluid” kan veroorzaken in 
de gootsteenbak in verband met het afpompen van water.  
 
Aangezien de woning geen gasaansluiting heeft zal je elektrisch moeten koken, het is in verband met de 
verzekering niet toegestaan om te koken op butagastoestellen. Veel elektrische kookplaten vragen meer 
vermogen dan 3,6 kW (het maximale vermogen van een enkele groep). Om deze reden zijn de keukens 
voorzien van een zogenoemde fornuisgroep, een 2-fasenaansluiting met Perilex-wandcontactdoos. Het 
maximale vermogen van deze groep is om en nabij 7,4 kW. Laat je adviseren door een deskundige over de 
kookapparaten die op een Perilex-wandcontactdoos kunnen worden aangesloten. De Perilex-wandcontactdoos 
bevindt zich nabij de plaats waar het kookapparaat is gepland. 
 
8.6 Hang- en sluitwerk 
De toegepaste sloten in de gevelopeningen zijn meerpuntssluitingen van MACO. Deze sloten, scharnieren en 
het beslag hebben een tricoat behandeling (hoogste zuurgraadwering) in verband met de toepassing van 
accoya-hout. Wanneer er iets bevestigd moet worden aan het accoya kunnen er enkel RVS- of gecoate 
bevestigingsmiddelen worden gebruikt, andere (al dan niet gegalvaniseerde) metalen zullen corroderen door 
de zuren uit het hout. 
 

 



8.6.1 Bediening 
• De voordeur is voorzien van een sleutelbediende meerpuntssluiting. Dit houdt in dat de deur op 

meerdere plaatsen wordt vergrendeld als je de sleutel 2 keer helemaal rond draait. Let op: De 
deur is van buitenaf alleen met de sleutel te openen!  

• De achterdeur is voorzien van een krukbediende meerpuntssluiting. Met de kruk worden de dag- 
en haaksloten bediend. Door de kruk ‘omhoog’ te zetten wordt het dagslot en de haaksloten 
uitgezet. Pas bij het omdraaien van de sleutel in het slot worden deze sloten daadwerkelijk 
vergrendeld. 

  
Het ‘omhoog’ duwen en vergrendelen van de deur 

 
• Door de sleutel weer terug te draaien is de kruk weer te bewegen en zijn dag- en haaksloten te 

ontgrendelen. De deur kan nu als ‘normale’ loopdeur worden gebruikt. 
 

8.6.2 Klein herstel 
Het klein herstel aan hang- en sluitwerk is ná de nazorg- of onderhoudstermijn verantwoordelijkheid 
van de huurder. Hier enkele tips: 
• De sloten dienen regelmatig, ca. eenmaal per jaar, gesmeerd te worden. Gebruik hiervoor bij 

voorkeur slotspray en géén olie- of vethoudende producten, dit laatste trekt alleen maar vuil aan. 
• De paumelle-scharnieren van de binnendeuren kunnen eenvoudig worden bijgesteld. Als de deur 

klemt op de dorpel kan je de deur uit de paumelledelen op het kozijn lichten. Met metalen O-
ringetjes om de paumellestift kan je de deur vervolgens enkele mm. omhoog brengen. Als de deur 
wat scheef hangt kun je de paumelledelen in de deur zelf (nadat deze uit het kozijn is gelicht) iets 
naar binnen- of buiten draaien. 

• Na verloop van tijd kan er speling in deurkrukken ontstaan. Dit is meestal te verhelpen door het 
inbusboutje van de klink aan te draaien of de stelschroef in de stift in te regelen. Daarvoor dien je 
het krukstel uit elkaar halen.  

• Slecht sluitende deuren zijn te verhelpen door de sluitplaat in het kozijn aan de boven- of 
onderkant wat uit te vijlen of de eventueel aanwezige verstelbare sluitplaat te verstellen.  

• Rammelende deuren zijn op eenvoudige wijze te verhelpen door stootrubbertjes in de sponning 
van het kozijn aan te brengen of de verstelbare sluitplaat wat strakker te zetten.  

• Rubberen tochtstrip is aangebracht in de sponningen van draaiende delen in de buitengevel. De 
rubberstrips kun je zo nu en dan met talkpoeder behandelen om uitdrogen te voorkomen.  

 
8.7 Telefoon-of internetaansluiting 
Het Centrale Antennepunt (CAI) en de glasvezelaansluiting zijn in de meterkast te vinden. De huurder is zelf 
verantwoordelijk voor het aanleggen van het verdere verloop voor de aansluiting voor TV en/of internet in de 
woning. Om e.e.a te vergemakkelijken zijn hiervoor loze leidingen naar diverse ruimtes getrokken, zie punt 
9.2.4. De huurder is natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de gewenste aansluiting bij 
een provider naar keuze. 
 
 
 
 
 



9. Installaties 
 
9.1 De meterkast 
De meterkast is een belangrijk onderdeel binnen de woning. Hier komt zowel de stadsverwarming, het water 
en de elektriciteit de woning binnen. Ook het Centrale Antennepunt (CAI) en de glasvezelaansluiting zijn in de 
meterkast te vinden, zie puntje 8.7. 
 

Houd de meterkast vrij van allerhande spullen, het is géén opbergkast maar een technische ruimte. 
Alle meters en leidingen dienen goed toegankelijk en vrij te zijn, zeker bij calamiteiten is snelheid 
geboden om bij de hoofdkranen- en schakelaars te kunnen. Ook de ventilatie in de kast moet 
afdoende blijven. 

 
 Overzicht van de meterkast 
 
9.2 De elektrische installatie 
De elektrische installatie in de woning is aangelegd vanuit de meterkast. Er wordt 3 x 25 Ampère in elke woning 
geleverd. Boven de invoerleiding bevindt zich de huisaansluitkast met daarin de hoofdzekering. Deze zekering 
zorgt ervoor dat de stroomvoorziening in de woning wordt onderbroken als er meer dan een bepaald 
maximum aan het net wordt onttrokken. De capaciteit van de hoofdzekering is bij normaal huishoudelijk 
verbruik ruim voldoende. De huisaansluitkast en de elektriciteitsmeter zijn eigendom van Liander en beiden 
verzegeld. Het is verboden en levensgevaarlijk om de verzegeling te verbreken en deze onderdelen te openen. 
Als om wat voor reden dan ook de hoofdzekering doorslaat mag enkel een monteur van Liander de 
stroomvoorziening weer herstellen. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van de huurder. 
 
Na de huisaansluitkast vind je de elektriciteitsmeter. De elektriciteitsmeter is eigendom van de netbeheerder 
en valt ook onder haar verantwoordelijkheid. De bewoner heeft de verplichting om de elektriciteitsmeter altijd 
bereikbaar te houden voor inspectie en onderhoud. Een elektriciteitsmeter registreert de hoeveelheid 
kilowattuur die er in de woning verbruikt wordt. Eén keer per jaar wordt van elke woning de stand van de 
elektriciteitsmeter gevraagd en volgt er een verrekening. Vanaf de elektriciteitsmeter is de elektrische 
installatie verantwoordelijkheid van de WBVG. Vervolgens gaat de elektriciteit naar de groepenkast. De 
groepenkast is een schakel- en verdeelkast. Hier wordt de elektriciteit verdeeld over verschillende groepen. De 
elektrische installatie in de woning is geïnstalleerd en gekeurd door een installatiebedrijf.  



 
De volledige elektrische installatie (incl. wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten en de 
groepenkast) zijn zorgvuldig getest en doorgemeten door een van hun hoofdmonteurs. Het is NIET 
toegestaan om zonder ruggenspraak met de WBVG wijzigingen aan het elektriciteitsnet aan te 
brengen. Wanneer schakelaars en/of wandcontactdozen worden verwijderd vervalt de garantie van de 
installateur op voornoemde onderdelen. Aangezien verwijdering bij het aanbrengen van de 
wandafwerking tóch mogelijk zal gebeuren kan het raadzaam zijn om een erkend elektricien alles weer 
aan te laten sluiten.  

 
 

 
De groepenkast in de woning. 
 

In diverse wanden en dekvloeren van de woning zijn leidingen voor water, CV en elektra opgenomen. 
Bij het boren in de wanden is het noodzakelijk te weten wáár exact deze leidingen lopen. In het 
algemeen zijn elektraleidingen naar schakelaars en wandcontactdozen recht boven of onder deze 
aansluitingen aangebracht. Veiligheidshalve doet je er verstandig aan in een zone van 50 cm aan 
weerszijden van een schakelaar en/of wandcontactdoos, over de volledige verdiepingshoogte, niet te 
boren en/of spijkeren. Bij twijfel kun je de leidingen ook opsporen met een leidingdetector, deze is bij 
de meeste bouwmarkten ook te huur. In de vloeren mag níet geboord/gespijkerd worden. Eventuele 
schade aan leidingwerk is voor rekening van de huurder. 

 
9.2.1 De installatieautomaten 
Elke groep heeft een installatieautomaat. Een installatieautomaat beschermt de bedrading van 
elektrotechnische installaties en elektrische apparaten tegen schade als gevolg van te hoge stroom. De 
automaat onderbreekt het elektrische circuit als er een te hoge stroom door de installatie loopt, 
bijvoorbeeld als gevolg van kortsluiting of overbelasting. Met een installatieautomaat kun je ook zelf 
de verschillende groepen aan- of uitschakelen. In de meterkast hangt een groepenkaart waarop staat 
hoe de groepen over de woning zijn verdeeld.  



De installatieautomaten hebben een maximale capaciteit van 16 Ampère. Sluit niet te veel apparaten 
op een groep aan, bij overbelasting zal de groep uitschakelen. Een zekering van 16 Ampère heeft een 
maximaal vermogen van 3.680 watt (16 x 230 volt). Op ieder apparaat en op iedere lamp staat het 
aantal watt dat wordt verbruikt. 
 
9.2.2 De aardlekschakelaars 
Een aardlekschakelaar is een extra beveiliging van het stroomcircuit die -even simpel gesteld- de weg 
die de stroom door het huis aflegt voortdurend controleert. Indien de stroom niet de normale weg 
volgt, dan constateert de aardlekschakelaar een 'lek' en sluit ogenblikkelijk de stroomtoevoer af van 
de door de aardlekschakelaar beveiligde groepen. Een aardlekschakelaar ‘controleert’ maximaal vier 
groepen. Bij meerdere groepen is de groepenkast dus ook voorzien van meerdere aardlekschakelaars. 

 
Voor de eigen veiligheid adviseren we de aardlekschakelaars regelmatig te testen. Hiervoor kun je op 
de test-knop drukken die linksboven op de schakelaar zit. Hierdoor komen de aangesloten groepen 
zonder stroom te zitten. Opnieuw inschakelen van de aardlekschakelaar herstelt de stroomvoorziening 
van betreffende groepen.  

 
9.2.3 Aarding 
Alle wandcontactdozen zijn voorzien van randaarding. Ook zijn bepaalde metalen delen in de 
badkamer aangesloten op de aardleiding. In de meterkast worden deze leidingen aan elkaar 
gekoppeld bij het centrale aardpunt. Ook in de badkamer is een centraal aardpunt aangebracht. 
Verwijder deze draden nooit, ze zijn er voor je eigen veiligheid aangebracht.  
 

 9.2.4 Loze leidingen 
Vanuit de meterkast zijn er naar bepaalde ruimtes van de woning loze leidingen getrokken. De loze 
leidingen zijn handig als je bijvoorbeeld ethernetkabels wil trekken van de meterkast naar een 
bepaalde ruimte, of een extra groep wil laten realiseren. In deze leidingen is een zwarte draad 
getrokken. Deze zwarte draad dient uitsluitend als indicatie dat de leiding vrij is en is niet bestemd als 
trekdraad om installatiedraad of datakabels te trekken. 
Wil je gebruik maken van één van deze leidingen, gebruik dan een zogenoemde trekveer, bij voorkeur 
de uitvoering in metaal (deze zijn sterker dan die van nylon). Trekveren zijn in verschillende lengtes 
verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Enkele aandachtspunten: 

• Gebruik een trekveer om de draden te trekken en NIET de zwarte controledraad. Als je de 
controledraad toch gebruikt als trekdraad kan de leiding verstopt raken en ben je je loze 
leiding kwijt. De zwarte draad kan wél gebruikt worden om de trekveer mee door te voeren. 

• De leidingen zijn niet geschikt voor het invoeren van meerdere kabels tegelijk (coax, telefoon, 
ethernet).  

 
9.2.5 Verlichting 
De woning wordt met bouwfittingen opgeleverd. De lichtaansluitpunten in plafond of wand zijn altijd 
voorzien van een (centraal- of eind)doos waaruit een blauwe (nul)draad en zwarte (schakel)draad 
steken, voorzien van kroonsteentje. Wanneer er een metalen armatuur wordt gebruikt moet ook een 
aardedraad (geel/groen) worden aangesloten. In badkamers mag alleen een armatuur geschikt voor 
vochtige ruimtes worden gebruikt (dubbel geïsoleerd). Schakel de betreffende groep altijd uit als je 
een armatuur gaat monteren. Controleer altijd voor de zekerheid met een spanningzoeker- of tester of 
er inderdaad geen spanning meer aanwezig is.  

 
9.2.6 Storing in de elektrische installatie 
Bij een storing moet de huurder eerst controleren of de storing is veroorzaakt door overbelasting of 
gebreken in de aangesloten (eigen) apparatuur. Bij overbelasting is de oplossing eenvoudig, je kan 
volstaan met het uitschakelen van het laatst ingeschakelde apparaat en het opnieuw inschakelen van 
de installatieautomaat. Blijft de installatieautomaat uitschakelen? Dan is het mogelijk dat een 
elektrisch apparaat sluiting maakt. Bij kortsluiting zonder duidelijke oorzaak kun je het volgende doen:  
• Schakel alle elektrische apparaten/lichtpunten die aangesloten zijn op de uitgeschakelde groep 

uit, al dan niet door de stekkers uit de stopcontacten te halen. 



• Schakel alle apparaten en lampen één voor één weer in totdat de groep er weer uit springt. Zo 
weet je zeker dat het laatst aangesloten apparaat/lichtpunt de storing heeft veroorzaakt en kun je 
dit apparaat verwijderen of laten repareren. 

• Heb je nog steeds geen stroom? Mogelijk is ook de betreffende aardlekschakelaar uitgeschakeld. 
Schakel deze terug in. 

• Ook is het handig om even te checken of het geen storing buiten de huisinstallatie is, vraag even 
na of de buren ook geen stroom hebben.  

• De netbeheerder die in deze regio de stroomvoorziening beheert is Liander, www.liander.nl. Zien 
of er sprake is van een kun je hier: www.storingen-inzicht.web.liander.nl/overzicht. Een nog niet 
bekende storing buiten de huisinstallatie melden kan ook via het Nationaal Storingsnummer, 
0800-90 09. Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. 

• Als het géén storing buitenshuis is en er nog steeds geen spanning op de installatie staat kan er 
contact worden gezocht met de WBVG. 

 
9.3 PV-panelen (zonnepanelen) 
Op de daken van de woningen liggen een groot aantal PV-panelen (zonnepanelen). PV-panelen leveren 
gelijkspanning aan een centrale omvormer in de woning. De omvormer zet deze gelijkspanning om naar 230 
volt wisselspanning, dezelfde stroom die uit de stopcontacten komt. Hiermee is de stroom klaar voor gebruik in 
het huishouden of teruglevering aan het elektriciteitsnet. Onder de omvormer zit een werkschakelaar, deze is 
nodig om spanningsloos onderhoud aan de omvormer uit te kunnen voeren. Omvormer en werkschakelaar 
moeten altijd goed bereikbaar blijven.  
 
Een omvormer kan een weinig lawaai maken, een licht zoemend geluid. Dit is dan mogelijk de ventilator die de 
omvormer koelt waardoor deze optimaal kan presteren. Ook wil een omvormer wel eens ‘tikken’. Dit gebeurt 
bij zonsopkomt en wordt veroorzaakt door een relais dat kijkt of er al voldoende spanning wordt geleverd om 
op te starten. Als een toestel maar blijft tikken staan de instellingen mogelijk niet goed, neem dan contact op 
met de WBVG. Hoewel verleidelijk om een kast om de omvormer heen te bouwen is dit verre van ideaal, dan 
kan de omvormer zijn warmte moeilijker kwijt wat de prestaties en levensduur van de omvormer aanzienlijk 
beïnvloedt. Aan te raden is om een halve meter vrije ruimte te laten rondom de omvormer, zo kan de lucht 
goed circuleren om de warmte af te voeren.  
 
De PV-panelen zijn aangesloten op een aparte groep in de groepenkast. De opbrengst van de PV-installatie kan 
gemonitord worden op zowel de omvormer als op de kWh-tussenmeter in de groepenkast. Het boekje van de 
omvormer hoort in de meterkast aanwezig te zijn. 



 
De omvormer met werkschakelaar 
 
9.4 De gasaansluiting  
De woning is niet voorzien van een gasaansluiting.  
 
9.5 De (drink)waterinstallatie 
(Drink)water komt bij de meterkast de woning binnen. Zowel de hoofdkraan/afsluiter als de watermeter 
bevinden zich in de meterkast. Vanaf de straat tot en met de watermeter is de waterinstallatie eigendom van 
de het waterbedrijf. Vanáf de meter is de installatie de verantwoordelijkheid van de WBVG. Na de hoofdkraan 
bestaat de installatie in huis uit één systeem, ook de leiding voor het warme water behoort tot een en 
hetzelfde systeem. Concreet betekent dit dat als de waterleiding voor koud tapwater afgesloten wordt tevens 
de leiding voor warm tapwater afgesloten wordt.  
 

In diverse wanden en dekvloeren van de woning zijn leidingen voor water, CV en elektra opgenomen. 
Bij het boren in de wanden is het noodzakelijk te weten wáár exact deze leidingen lopen. In het 
algemeen zijn elektraleidingen naar schakelaars en wandcontactdozen recht boven of onder deze 
aansluitingen aangebracht. Veiligheidshalve doet je er verstandig aan in een zone van 50 cm aan 
weerszijden van een schakelaar en/of wandcontactdoos, over de volledige verdiepingshoogte, niet te 
boren en/of spijkeren. Bij twijfel kun je de leidingen ook opsporen met een leidingdetector, deze is bij 
de meeste bouwmarkten ook te huur. In de vloeren mag níet geboord/gespijkerd worden. Eventuele 
schade aan leidingwerk is voor rekening van de huurder. 

 
9.5.1 Vorst 
Bij vorst loop je het risico dat waterleidingen bevriezen. Water dat bevriest zet uit en kan grote kracht 
uitoefenen op de leidingen, waartegen gewone, onbeschermde waterleiding niet bestand is. De 
leiding kan dan scheuren en bij het weer ontdooien ontstaat lekkage. In het bijzonder gevoelig voor 
vorst zijn de waterleidingen die in onverwarmde vertrekken tegen/in een buitenmuur zijn 



aangebracht. Niet alleen waterleidingen zijn kwetsbaar voor bevriezing, ook stopkranen kunnen 
ernstig beschadigd raken.  
 
Het bevriezen van waterleidingen in de woning kan voorkomen worden door de betreffende ruimte ‘s 
nachts of bij afwezigheid van bewoners tóch (licht) te verwarmen zodat de temperatuur in ieder geval 
niet onder nul komt.  
 
9.5.2 Het afsluiten van de watertoevoer 
Als je waterleiding in de winter kapotvriest of er ontstaat een lekkage moet je je watertoevoer 
afsluiten om hem te repareren. Je moet je watertoevoer ook afsluiten wanneer je onderdelen of 
leidingen vervangt of onderhoud pleegt. Het enige wat je hoeft te doen is de hoofdkraan binnenshuis 
af te sluiten. Deze bevindt zich in de meterkast. Bij deze hoofdkraan is ook een aftapkraan 
aangebracht waarmee je het leidingsysteem kan aftappen. Doordat stop- en aftapkranen weinig 
gebruikt worden kunnen ze vast komen te zitten. Door deze kranen tenminste eenmaal per jaar open 
en dicht te draaien voorkom je het zogenaamde ‘vastgroeien’.  
 
9.5.3 De watermeter 
Het waterverbruik wordt gemeten door middel van een watermeter. De watermeter bevindt zich in de 
meterkast. De watermeter is eigendom van het waterbedrijf en valt ook onder haar 
verantwoordelijkheid. De bewoner heeft de verplichting om de watermeter altijd bereikbaar te 
houden voor inspectie en onderhoud. Een watermeter registreert de hoeveelheid kubieke meters 
water die er in de woning verbruikt wordt (een kubieke meter water is gelijk aan duizend liter). Eén 
keer per jaar wordt van elke woning de stand van de watermeter gevraagd en volgt er een 
verrekening.  

 
De watermeter 

 
9.5.4 Legionella 
De installatie is zo aangelegd dat groei van de legionellabacterie voorkomen wordt. Desondanks raden 
we aan om koud- en warmwatertappunten die niet of nauwelijks worden gebruikt regelmatig te 
spoelen tot er weer vers water uit de leidingen komt, dit om bacteriegroei te voorkomen. Na vakanties 
of periodes van langdurige afwezigheid adviseren we om de gehele installatie even te spoelen. Dit doe 
je door alle watertappunten een paar minuten te laten stromen, zowel de koud- als de 
warmwaterleidingen. Hierbij kán verneveling ontstaan. Dit kun je enigszins voorkomen door 
bijvoorbeeld de douchekop in een emmer gevuld met water te houden en dan pas te de kraan open te 
draaien.  

 
9.5.5 Storing in de (drink)waterinstallatie 
Het waterbedrijf dat in deze regio de waterleiding/watervoorziening beheert is Vitens, www.vitens.nl.  
Voor storingen kun je online kijken: www.waterstoring.nl. 

 
9.6 De CV- en warm tapwaterinstallatie 
De woning is aangesloten op stadsverwarming. Stadsverwarming, ook wel stadswarmte genoemd, is een 
manier om een huis te verwarmen en warm water te krijgen zonder gebruik te maken gas of een cv-ketel. De 
installatie komt binnen in de meterkast. Daar bevindt zich de afleverset. In de afleverset wordt ook het warm 
tapwater verwarmd met behulp van een warmtewisselaar. De installatie is af te sluiten met behulp van 
afsluiters in de meterkast, zie hieronder een weergave van de afleverset. Bemetering van het warmteverbruik 
vindt plaats door middel van een warmtemeter op de afleverset (A). 
 



 
Voorbeeld. De afleverset in de woning ziet er nagenoeg hetzelfde uit. 

 
9.6.1 Radiatoren 
De ruimtes zijn voorzien van radiatoren. De radiatoren zijn, de woonkamer/keuken uitgezonderd, 
voorzien van thermostaatkranen. Met deze thermostaatkranen kun je de gewenste temperatuur in 
een specifieke ruimte regelen. Voor een optimale werking van een thermostaatkraan is het aan te 
raden om géén meubels, gordijnen e.d. pal voor een thermostaatkraan te plaatsen, daarmee 
belemmer je de luchtcirculatie en daarmee een optimale werking.  
 
De radiatoren zijn aan de onderzijde voorzien van voetventielen. Hiermee kun je de radiator afsluiten 
zonder het hele circuit af te moeten tappen. Het voetventiel dichtdraaien bij het afkoppelen van een 
radiator is niet de enige functie van dit radiatoronderdeel. Het voetventiel speelt namelijk ook een 
belangrijke rol bij de warmteverdeling tussen verschillende radiatoren. Een niet goed afgesteld 
voetventiel kan zorgen voor een ongelijke warmteverdeling, waardoor de ene radiator veel warmer 
wordt dan de andere. De juiste afstelling van het voetventiel is afhankelijk van hoe ver de radiator van 
de cv-ketel verwijderd is. Hoe korter de afstand naar de cv-ketel is, hoe verder het voetventiel moet 
worden dichtgedraaid en vice versa. Het is bij het dichtdraaien van de ventielen aan te raden om het 
aantal ‘slagen’ te tellen zodat je de afstelling later weer in oorspronkelijke staat terug kan zetten. Let 
op: wanneer de radiatoren worden verwijderd vervalt de garantie vanuit de installateur. 
 
9.6.2 De kamerthermostaat 
De temperatuur in woning wordt geregeld door een kamerthermostaat waarmee je de gewenste 
temperatuur in kan stellen. Deze thermostaat hangt in de woonkamer/keuken. De radiatoren in deze 
ruimte zijn niet voorzien van thermostaatkranen. Draai de radiatorkranen in de ruimte waar de 
kamerthermostaat hangt nooit dicht. 
 
9.6.3 De tweewegklep 
In de kast onder de trap zit een zogenaamde tweewegklep- of afsluiter op de aanvoer van de CV-
leiding. Deze klep regelt met behulp van de kamerthermostaat de hoeveelheid water warm water die 
in het CV-systeem wordt gelaten. Het is belangrijk om deze tweewegklep te ontzien bij het gebruik van 
de kast als berging. Bouw er bij voorkeur een (eenvoudig te verwijderen) houten bakje ter 
bescherming omheen. 



 

 
 De bedoelde tweewegklep in de woning 
 

9.6.4 Onderhoud aan de installatie 
Met stadsverwarming hoef je nauwelijks onderhoud aan de installatie te plegen. De afleverset is 
eigendom van het energiebedrijf, onderhoud en het verhelpen van storingen zijn daarmee 
verantwoordelijkheid van de leverancier. Het enige dat de huurder zelf af en toe moet doen is het 
ontluchten van de installatie.  

 
9.6.5 Het ontluchten van de installatie 
Wanneer een radiator aan de bovenzijde koud blijft of een borrelend geluid maakt zit er vermoedelijk 
lucht in. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontluchten van radiatoren. Dit doe je als volgt: 
• Sluit allereerst de aanvoer (5) op de afleverset in de meterkast. Laat de temperatuur afkoelen 

naar plusminus 40 graden, dit om risico op persoonlijke ongelukken (verbranding) te voorkomen.  
• Draai alle thermostaatkranen/radiatorkranen volledig open en zet de kamerthermostaat op de 

hoogste stand.  
• Werk van laag naar hoog, begin bij de laagste radiator en eindig bij de bovenste. 
• Met een ontluchtingssleuteltje (bij de oplevering bijgeleverd maar in elke bouwmarkt te koop) 

kun je vervolgens het ontluchtingskraantje aan de bovenzijde van de radiator opendraaien. Houd 
een vaatdoekje/oude doek direct onder het kraantje, het water in radiatoren kan erg vuil zijn. Laat 
de eventuele lucht ontsnappen en sluit het kraantje direct wanneer er een constante stroom van 
vocht uit komt.  

• Na het ontluchten draai je de aanvoerafsluiter op het afleverpunt weer open en zet je de 
thermostaatkranen en kamerthermostaat weer op de gewenste temperatuur. Specifiekere 
informatie over het ontluchten van stadsverwarming vind je online: 
www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/verwarming-ontluchten/ 

 
9.6.6 Het aftappen van de installatie 
Als je de installatie wil aftappen moet je de volgende stappen nemen: 
• Sluit de aanvoer- en retourafsluiter (5 en 6) op de afleverset. Laat de temperatuur afkoelen naar 

plusminus 40 graden, dit om risico op persoonlijke ongelukken (verbranding) te voorkomen. 
• Draai een aftappunt open (bijv. op de eerste de beste radiator). Hierdoor kan het water in de 

installatie weglopen. 
• Vullen doe je door beide hoofdafsluiters weer langzaam te openen. Let er wel op dat je aftappunt 

weer dicht draait. Na het vullen zal je waarschijnlijk moeten ontluchten, zie hierboven.  
 
 
 
 
 



9.6.7 Vorst 
Het bevriezen van waterleidingen en/of radiatoren in de woning kan worden voorkomen door de 
woning ‘s nachts en/of bij afwezigheid van bewoners tóch (licht) te verwarmen. Zet de 
kamerthermostaat niet lager dan 12 graden. Zet de thermostaatkranen op het standje *, het sterretje 
staat voor vorstbescherming. Zet bij vorst de thermostaatkranen nooit helemaal dicht, het water moet 
in beweging blijven.  

 
9.6.8 Storing in de CV- en warm tapwaterinstallatie 
Het energiebedrijf dat in deze regio de stadsverwarming beheert is Vattenfal, www.vattenfall.nl. Heb 
je met spoed hulp nodig in verband met een storing? Bel dan gratis de storingsdienst van Vattenfall op 
0800-0513. Ook kun je online kijken of er sprake is van een storing: 
www.vattenfall.nl/service/storing/warmte/. 

 
9.7 Mechanische ventilatie 
De woning is voorzien van mechanische ventilatie. Hiervoor is een ventilatiebox geïnstalleerd, een Orcon 
MVS15. Vanuit deze box loopt een kanalensysteem naar diverse ruimtes zoals keuken, badkamer, toilet en in 
enkele gevallen de berging. De ventilatiebox zorgt voor een continue afvoer van lucht. In combinatie met de 
aanvoer via de eerder beschreven ventilatieroosters is er zo sprake van optimale luchtverversing. De 
ventilatiebox kan in vier snelheden worden geschakeld: een niet thuis- of afwezigheidsstand, laag-, midden- en 
hoogstand. Zet de mechanische ventilatie liever nooit uit, dat is niet bevorderlijk voor het binnenklimaat. De 
motor is zeer energiezuinig dus daar hoef je het niet voor te doen. Sluit in géén geval de wasdroger op de 
ventilatiebox aan. 
 

 
De ventilatiebox  
 

9.7.1 Bediening van de ventilatiebox 
De ventilatiebox kan worden bediend met een draadloze afstandsbediening. Deze zit in de 
woonkamer/keuken in een wandframe aan de wand bevestigd. De afstandsbediening kent vijf 
standen: 
• De niet thuis-stand/afwezigheidsstand 
• De automatische stand 
• Stand 1 (laag) 
• Stand 2 (midden) 
• Stand 3 (hoog)  
 
In de automatische stand wordt de ventilatie geregeld op basis van vochtproductie in de woning. Door 
te drukken op de ronde knop kun je de gewenste stand selecteren, de stand wordt weergegeven door 
een LED-indicatie. Daarnaast is de zowel de woonkamer/keuken als de ouderslaapkamer voorzien van 
een CO2-sensor. Bij toename van het CO2-niveau zal de ventilatiebox ook reageren. In de in de 



meterkast achtergelaten gebruikershandleiding van de fabrikant worden de mogelijkheden 
uitgebreider omschreven. 
 

 
De afstandsbediening 

 

 
CO2-sensor in de ouderslaapkamer 

 
9.7.2 Vervangen van de batterij van de afstandsbediening 
Wanneer de LED-indicatie op de afstandsbediening één keer oranje knippert of de afstandsbediening 
niet meer reageert is waarschijnlijk de batterij leeg. Deze batterij kunt je zelf als volgt vervangen: 
• Klik de drukknop aan het wandframe van de afstandsbediening in om het bovendeel los te nemen 

van het wandframe van de afstandsbediening.  
• Verwijder de lege batterij (knoopcel) uit de afstandsbediening. 
• Plaats de nieuwe batterij met de + naar je toe. 
• Plaats het beschermkapje terug en klik de bovenkant vast.  

 
9.7.3 Ventilatieventielen 
De afvoerkanalen zijn voorzien van ventielen aan de uiteinden. Bij de realisatie van het 
ventilatiesysteem heeft de installateur rekening gehouden met de luchthoeveelheden welke per 
ruimte dienen te worden afgezogen (het debiet). Deze ventielen staan op dit debiet ingesteld. Bij het 
schoonmaken van ventielen is het daarom erg belangrijk dat de ventielen wel in dezelfde stand blijven 
staan! 
 



 
Voorbeeld van een ventilatieventiel 
 
Schoonmaken van een ventiel doe je het beste als volgt:  
• Neem het ventiel voorzichtig uit het kanaal door het aan de buitenste randen vast te pakken en 

trek het naar je toe. 
• De ventielen zijn aan de achterzijde voorzien van een moer. Het is sterk aan te raden om deze 

moer met loctite (schroefdraadborgmiddeltje) vast te zetten. Ook een contramoertje (een extra 
moertje dat de andere moer belet te draaien) volstaat. Het opnieuw laten inregelen van het 
debiet is niet onze verantwoordelijkheid. Borg de stand vóór het reinigen van het ventiel. 

 

              
De achterzijde van het ventiel met moer     Loctite 
 

• Verwijder de foam afdichting aan de achterzijde, die kan niet tegen water. 
• Het schoonmaken van het ventiel kan door middel van een vochtige doek, sopje of door het 

ventiel in de vaatwasser te plaatsen. 
• Plaats het foam terug. 
• Verwijder ook regelmatig het vuil in en aan de roosters boven de ramen. Dit kan bijvoorbeeld met 

een stofzuiger. Op die manier blijft het systeem optimaal functioneren. 
 

9.7.4 Wasemkap/afzuigkap 
Op het afzuigpunt van de mechanische ventilatie in de keuken mag géén wasemkap worden 
aangesloten, ook niet een motorloze variant. Het is in deze woningen alleen mogelijk gebruik te 
maken van een zogeheten recirculatiekap, een afzuigkap die de kookluchtjes filtert met actieve 
koolstoffilters. Let op: gemiddeld genomen zijn deze filters verzadigd na een maand of acht verzadigd 
en moeten ze worden vervangen. 

 
9.8 Gekoppelde rookmelders 
De woning is op elke verdieping voorzien van een gekoppelde rookmelder van het merk EI. Deze rookmelders 
zijn aangesloten op het lichtnet en daarnaast voorzien van een back-up batterij, dit laatste zodat de 
rookmelder ook in bedrijf blijft wanneer de stroom uitvalt. Ook zijn de rookmelders onderling gekoppeld, 
wanneer er brand of rookvorming ontstaat zullen álle rookmelders in de woning afgaan. Wanneer een 
rookmelder om de ca. 5 minuten een korte pieptoon geeft wil dit zeggen dat de batterij (9 volt blokje) 
vervangen dient te worden. Na het plaatsen van een nieuwe batterij verdwijnt de pieptoon. De WBVG heeft 
een partij ingeschakeld om al haar blusmiddelen én rookmelders jaarlijks te controleren en schoon te houden. 
Hierbij wordt ook de batterij vervangen dus in principe zal een lege batterij niet voor kunnen komen. Aan te 



raden is om de rookmelders zo nu en dan te testen door de testknop op de melder in te drukken. Wanneer er 
geen alarm volgt moet de WBVG op de hoogte gebracht worden 
 

Bij oplevering zitten er om de rookmelders blauwe beschermhoesjes. Dit omdat de melders gevoelig 
voor (bouw)stof. Om valse meldingen te voorkomen is het wijs om de beschermhoezen te laten zitten 
tot wanneer je klaar bent met klussen/inrichten. Op het moment dat de echt woning betrokken wordt 
moeten de hoesjes worden verwijderd. Bewaar deze daarna in de meterkast, voor als je bijv. een keer 
een klus uitvoert waarbij veel stof vrijkomt.  

 
 
10. Riolering en hemelwaterafvoer 
 
10.1 Stankslot 
Ieder afvoerpunt is voorzien van een zogenoemd stankslot (in de meeste gevallen een sifon/zwanenhals), dit 
om te voorkomen dat onwelriekende rioollucht in de woning komt. Een stankslot werkt alleen als er water in 
staat. Tijdens vakanties of langdurige afwezigheid kan een stankslot droog komen te staan door verdamping 
van het water. Wanneer je langere tijd van huis bent kán het helpen om een laagje (sla)olie in de afvoerpunten 
te laten lopen, de olie gaat verdamping tegen. Als een stankslot droog heeft gestaan volsta je met het weer 
vullen van het stankslot en even een uurtje te ventileren. Als de rioollucht tóch aanwezig blijft is er misschien 
meer aan de hand. Neem dan contact op met de WBVG. 
 
10.2 Verstoppingen 
Gooi niets in het toilet dat er niet in thuis hoort (maandverband, tampons, wattenstaafjes, verzin het maar). 
Zowel sifons/zwanenhalzen als het doucheputje zijn verzamelplaatsen van haren en aangekoekte vet- of 
zeepresten, maak ze dus regelmatig schoon om verstoppingen te voorkomen. De sifons onder de gootsteen- en 
wastafels en bij de wasmachine hebben een afschroefbare beker aan de onderzijde. Zet -als je de beker onder 
de sifon uit draait- wel even een bakje of emmer eronder om het water en de prut op te vangen. De doucheput 
heeft een rooster dat je er af kan halen zodat je er bij kan. 
 
Het is niet verkeerd om alle afvoeren bijvoorbeeld eenmaal per jaar door te spoelen met goed heet water met 
soda. Gebruik géén chemische rioolontstoppingsmiddelen, niet alleen is dit slecht voor het milieu maar ook 
beschadigd dit het PVC. Bij de bouwmarkt kun je voor enkele euro’s een ontstoppingsveer kopen om 
verstoppingen mee te lijf te gaan. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontstoppen van rioleringen. Ook 
bij het eventueel inschakelen van een ontstoppingsdienst zijn de kosten voor rekening van de huurder tenzij er 
een aantoonbaar gebrek in de riolering aanwijsbaar is (verzakking van de afvoer bijvoorbeeld). 
 
10.3 Hemelwaterafvoer 
Regenwater wordt via goten en regenpijpen richting tuin geleid waar het wordt opgevangen in een 
regenopslagtank. Dit water kan worden hergebruikt voor de centrale wasruimte, buitenkranen en eventuele 
tuinbesproeiing. Om verstoppingen te voorkomen moeten goten en regenpijpen regelmatig worden 
gecontroleerd op verstopping/ophoping van vuil en bladresten. Ook aan de onderkant van een regenpijp, daar 
waar het verticale deel vergaat in een horizontaal deel, wil de boel wel eens goed verstopt zitten. Op deze 
punten zijn vaak ontstoppingsstukken aangebracht. De regenpijpen zijn niet verlijmd dus redelijk eenvoudig te 
de- en hermonteren indien nodig. Ook verstoppingen in regenpijpen en goten zijn verantwoordelijkheid van de 
huurder/woonvereniging.  Bij hoge goten adviseren we vanwege je eigen veiligheid een professional in te 
schakelen. 
 
 
11. Afvalinzameling 
De gemeente Nijmegen heeft het inzamelen van afval ondergebracht bij de DAR. Op de site www.dar.nl vind je 
hoe de afvalinzameling in de buurt is geregeld, wanneer je het afval kunt aanbieden, waar en wanneer je 
terecht kunt bij een milieustraat, etc.  
 
 



12. Aanvulling specifiek met betrekking tot de appartementen en studio’s 
 
12.1 Vloerafwerking 
De dekvloeren op de verdiepingen in het appartementenblok zijn ‘zwevend’ aangebracht. Een zwevende vloer 
maakt geen contact met de ondervloer en zijwanden, dit om geluidsoverlast naar beneden zoveel als mogelijk 
te beperken. Desalniettemin zijn niet alle vloerafwerkingen even geschikt voor deze woningen. Laat je hierover 
informeren door een deskundige, het zou spijtig zijn als een vloerafwerking weer moet worden verwijderd 
omdat omwonenden klagen over geluid. Meer informatie over vloerafwerking vind je onder puntje 7.3. 
 
12.2  Sluitwerk 
De hoofdtoegangsdeur van de portieken is voorzien van een elektrisch sluitplaat die bediend wordt d.m.v. de 
kaartlezer in het beltableau.  
 
De voordeuren van de woningen zijn voorzien van een digitale cilinder. Deze worden bediend met een tag met 
RFID-technologie, ook wel druppel genoemd. Een druppel bevat een (of meerdere) unieke codes die 
corresponderen met de unieke code van een bepaald slot. Ook de portiekdeuren worden ontsloten met deze 
druppel. Digitale cilindersloten worden gevoed door een batterij. Deze zullen zo nu en dan vervangen moeten 
worden. 
 
12.3 Deurdrangers  
De hoofdentree van de portieken is voorzien van een deurautomaat met daarnaast de functie van deurdranger. 
De achterdeur van de portieken heeft een deurdranger met een sluitvertrager. Dit betekent dat de deur na het 
openen even open blijft staan voordat deze zelf weer sluit.  
 
In verband met brandwerendheidseisen zijn de entreedeuren van de appartementen ook voorzien van 
deurdrangers. Hier is gekozen voor zogeheten vrijloopdrangers, wat betekent dat de deurdrangers standaard 
niet werkzaam zijn. Deze vrijloopdrangers zijn verbonden met de rookmelder in het appartement. Bij brand of 
rookvorming zal de rookmelder een signaal afgeven aan de vrijloopdranger en zal de voordeur -als deze 
geopend is of wordt- vanzelf weer sluiten.  
 
12.4 De meterkast 
De meterkast in het appartementenblok bestaat uit twee delen. In de portieken op de begane grond staan de 
invoermeterkasten. Elk appartement heeft hier een eigen kast. In deze meterkast bevindt zich de afleverset 
van de stadsverwarming, de watermeter en de elektrameter. De groepenkast en de CAI- en 
glasvezelaansluiting zijn aangebracht in de techniekruimte/kast in het appartement zelf. Meer informatie over 
de elektrische installatie vind je in hoofdstuk 9. 
 
12.5 Daken 
In verband met brandwerendheidseisen en het risico op brandoverslag is het dak brandwerend uitgevoerd. 
Sparingen maken is dan ook niet toegestaan.  
 
12.6 De lift  
De lift in de algemene ruimte is een zogeheten spindellift. Deze is maximaal belastbaar tot 500 kg, bij 
overbelasting gaat er een signaal af. Voor toegang tot de lift is een druppel nodig. De lift is voorzien van  
Ingebouwde zelfsluitfunctie, noodtelefoon en alarm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.7 De videofoon 
De appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie. Met een videofoon kan je zien wie er voor het 
belbord beneden staat zonder dat je naar beneden hoeft te lopen om de deur te openen. Ook kun je via de 
videofooninstallatie met de persoon in kwestie praten en de portiekdeur op afstand openen. 
 

 


