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1 Algemeen 
 

1.1 Inleiding 
 

U woont met meer plezier in uw woning als u de installaties in uw woning goed gebruikt. Het 
comfort en de veiligheid nemen toe en het energie- en waterverbruik is efficiënter. Deze 
handleiding helpt u hierbij.  
 
De handleiding 
In de handleiding komt aan de orde: 
 welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en welk onderhoud u moet laten uitvoeren; 
 wat u bij een storing moet doen; 
 hoe u de installaties kunt bedienen; 
 hoe de verschillende installaties werken; 
 waar u met vragen terecht kan. 

 
Belangrijke informatie voor nieuwe en verbouwde woningen! 
Dit hoofdstuk van de handleiding gaat in op wat u moet doen in een woning die kort geleden is 
opgeleverd. Lees dit voor u het huis gaat inrichten om (ernstige) schade bij de 
inrichtingswerkzaamheden te voorkomen! Een deel van de aanwijzingen is ook nuttig bij het 
inrichten van een al wat oudere woning. 
 
Fabriekshandleidingen apparaten 
Fabrikanten van apparatuur maken meestal zelf handleidingen voor de diverse apparaten. Deze 
krijgt u, als het goed is, bij het apparaat geleverd of zijn in de vorm van een informatiesticker op 
het apparaat aangebracht. Deze handleidingen zijn opgeborgen bij de apparaten . 
 

1.2 Is uw woning kort geleden voltooid of verbouwd? 
 

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning !!! 
Dit hoofdstuk biedt u als nieuwe bewoner specifieke informatie over de woninginstallaties, met 
name voor het gebruik tijdens de eerste maanden.  
Opmerking: deze informatie is ook elders in deze gebruikshandleiding opgenomen, maar dan 
verspreid over de desbetreffende installaties. 

 
 

Waarschuwing: wees voorzichtig met boren. 
 

Boor of spijker nergens in de vloeren. 
In de vloer lopen allerlei leidingen. Beschadiging ervan kan onder andere leiden tot lekkage. 
Wees ook voorzichtig met boren en spijkeren in de muren in de buurt van sanitair of bij 
wandverwarming. 
 
Let op: De detectoren voor metalen leidingen reageren niet bij kunststof leidingen. Dit kunnen 
waterleidingen zijn, maar zeker voorzieningen als stopcontacten hebben altijd leidingen in de 
wand. 
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Een voorbeeld van leidingen in de wand. 

Reken er niet op dat de leidingen altijd (strak) verticaal aangebracht zijn. 
Soms zijn er horizontale verbindingen! 

 
 

Bouwvocht 
Bij de ingebruikname van uw woning is de kans groot dat er nog veel bouwvocht in de diverse 
constructies aanwezig is. De hoeveelheid vocht hangt onder andere af van de gebruikte materialen 
en constructie methoden. Zo zit er in ter plaatse gestort beton, dekvloeren en metselwerk relatief 
veel vocht. Het kan wel een jaar duren voordat al dat vocht verdwenen is! 
Ventileer daarom het eerste halve jaar extra veel. Gebruik regelmatig de hoogste stand van het 
ventilatiesysteem en zet, als u thuis bent, ramen goed open. Zet dichte kasten en andere meubels 
dit eerste halve jaar nog niet tegen wanden, maar enkele centimeters er vanaf. Dan kan in de 
tussenruimte lucht circuleren en vocht verdampen. Laat aanrechtkastjes op een kiertje staan. 
Een nieuwe woning gebruikt het eerste jaar duidelijk meer energie voor het verdampen en 
afvoeren van het bouwvocht dan de jaren daarna als het bouwvocht weg is. Onthoud dit bij het 
bekijken van uw energierekeningna het eerste jaar. Verwarm desgewenst ook extra, maar pas op 
bij vloer- en wandverwarming (indien aanwezig). 
 
Kranen doorspoelen 
Zet de eerste 2 à 3 maanden elke ochtend de kranen een paar minuten open. Zo worden de 
leidingen doorgespoeld en kunt u daarna het water onbezorgd drinken. Nieuwe kranen geven in de 
eerste periode van gebruik namelijk metalen af. Dat geldt ook voor sommige onderdelen van 
nieuwe leidingen. In die leidingen kunnen bovendien nog lichte verontreinigingen aanwezig zijn. 
Overigens is het hele waterleidingstelsel voor oplevering door de installateur ook al goed 
gespoeld. Dit om eventuele verontreinigingen te verwijderen die tijdens de bouw in de leidingen 
terecht zijn gekomen. 
 
Warm kraanwater: controleer de watertemperatuur 
Controleer bij de ingebruikname van uw woning of de temperatuur van het douchewater minimaal  
zo' n 60 °C kan worden. Is dat niet het geval, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw 
warmwatertoestel om na te gaan of de temperatuur van het warme water hoger in te stellen is. Als 
u er niet uitkomt, bel dan uw W-installateur. Doe deze controle verder om de 1 à 2 jaar. 
De controle is van belang om besmetting door legionella te voorkomen. 
 
Werkzaamheden 
Sluit bij werkzaamheden water altijd de hoofdkraan en eventuele tussenkranen van de waterleiding 
af. Sluit bij werkzaamheden aan de elektra altijd de betreffende groep in de meterkast of (indien 
toegepast) op de (keuken)verdeler uit (zie bij Uw elektrische installatie). 
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Het onderhoud in één oogopslag 
In de bijlage 'onderhoudsmatrix' vindt u in één oogopslag 
 welk onderhoud wanneer plaats moet vinden, 
 wat door uzelf uitgevoerd kan worden en 
 wanneer u een installateur moet inschakelen. 

Zie voor een toelichting bij desbetreffende installatieonderdelen in de genoemde paragrafen. 
 

1.3 Brandveiligheid 
 

Brandveiligheid is een belangrijke eigenschap binnen de woning. Uw installaties zijn natuurlijk zo 
ontworpen en uitgerust dat u veilig en gerust kunt wonen. Toch zijn er situaties die gevaarlijk zijn. 
In dit hoofdstuk worden twee belangrijke onderwerpen behandeld. Hoe u veilig kunt omgaan met 
installaties en belangrijke informatie over rookmelders die in uw woning zijn opgenomen. 
De Stichting Consument en Veiligheid heeft veel informatie beschikbaar over veilig wonen. Zie 
hiervoor de website www.veiligheid.nl. We hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat: 
Ongelukken met gas en elektra in woningen komen gelukkig niet vaak voor in Nederland. Maar als 
het mis gaat, zijn de gevolgen wel groot. Koolmonoxidevergiftiging, brand, elektrocutie of een 
gasexplosie; u wilt het gewoon niet riskeren. De belangrijkste oorzaken zijn achterstallig 
onderhoud, ondeskundig doe-het-zelven en slechte ventilatie. 
 
Wat kunt u zelf doen om het gevaar te minimaliseren: 
 Houd alles stofvrij. Een keer per week de filters van uw mechanische ventilatiesysteem 

stofzuigen bijvoorbeeld. 
 Gebruik gas- en elektriciteitsleidingen niet om dingen aan op te hangen. 
 Zorg dat alle zekeringen in tact zijn. Als er regelmatig (kort)sluiting ontstaat, moet u de 

oorzaak daarvan opsporen en de zekering beslist niet doorverbinden met zilverpapier. Als u 
dat doet, zal bij de volgende (kort)sluiting veel warmte vrijkomen, waardoor brand kan 
ontstaan. 

 
Wanneer kunt u een vakman inschakelen: 
 Voor alle gastoestellen en elektrische installaties geldt: elk jaar door een erkend installateur 

laten onderhouden en controleren. 
 Bij het vervangen van een toestel moeten ook de leidingen worden gecontroleerd. In 

risicosituaties is een gerichte controle van belang. Bijvoorbeeld als in vergelijkbare situaties 
lekkages optreden. 

 erkend installateur in om een geiser met goede afvoer naar buiten te installeren.(voor meer 
info zie www.mijnhuisinstallatie.nl) 

 Zorg dat de elektrische installatie beveiligd is met een aardlekschakelaar. In 
nieuwbouwwoningen zijn aardlekschakelaars zelfs verplicht. Een aardlekschakelaar kan 
brandgevaar beperken en uzelf beschermen tegen elektrocutie gevaar. 

 
Huishoudelijke apparaten in huis 
Bijna alle elektrische apparaten worden warm in het gebruik. Apparaten waarin een ventilator zit 
om oververhitting te voorkomen vragen extra aandacht. Vooral wanneer zich in het apparaat stof 
heeft opgehoopt, waardoor warmte niet goed weg kan, ligt het gevaar van brand op de loer. Van 
warmte en stromende lucht is onder meer sprake bij: drogers, magnetrons, elektrische ovens, 
mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers, printers en föhns. Het is dus heel 
belangrijk om deze apparaten goed te onderhouden en nooit een kapot apparaat te gebruiken. 
Hieronder vindt u per apparaat een advies en gebruikstips: 
 
Wasdroger 
De droger staat met stip op de eerste plaats van elektrische apparaten die brand kunnen 
veroorzaken. Dat komt omdat hete lucht en stof een 'ideale' combinatie vormen. 
 Maak de filter van de wasdroger na iedere wasbeurt (maximaal na drie wasbeurten) stofvrij. 

Zie voor instructies de fabriekshandleiding. 
 Maak de eventuele lucht afvoerslang van uw droger ook één keer per jaar stofvrij. Door een 

verstopte slang raakt de droger oververhit en kan brand ontstaan. 
 Een wasdroger moet eens in de vijf jaar van binnen grondig worden schoongemaakt door 

een vakman. 
 Laat de wasdroger liever niet draaien als u niet thuis bent. 
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Televisie 
Zet de tv helemaal uit (niet op stand-by) als er niemand naar kijkt. Als u tv kijkt, worden bepaalde 
onderdelen in de tv heet. Die onderdelen krijgen geen kans om af te koelen als u de tv op stand-by 
laat staan. Het zal u verbazen hoeveel stof zich kan ophopen in een televisietoestel. De 
combinatie warmte en stof heeft al veel tv branden veroorzaakt. Uw tv-toestel helemaal 
uitschakelen scheelt u bovendien geld, want ook in de stand-by stand verbruikt uw toestel energie. 
 
Halogeenverlichting 
 Wees voorzichtig met warme halogeenspotjes: u kunt zich er lelijk aan branden 
 Plaats halogeenverlichting niet te dicht bij gordijnen en meubels. Door langdurige verhitting 

kunnen die spontaan in brand vliegen. 
 Bij inbouw in een verlaagd plafond moet de warmte goed weg kunnen. Zorg voor voldoende 

ruimte tussen plafond en verlaagd plafond. 
 Informeer bij de aanschaf van inbouwspots altijd of ze geschikt zijn om in te bouwen in een 

houten of kunststof plafond. 
 
Kabelhaspel 
Rol een kabelhaspel altijd helemaal uit als u er een elektrisch apparaat op aansluit. Een opgerold 
snoer in een haspel wordt warm, waardoor het isolatiemateriaal smelt. Kortsluiting is het gevolg en 
in veel gevallen ook brand. Dit soort brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling, die 
veel schade kan aanrichten. Grote stroomverbruikers (elektrische frituurpannen of elektrische 
kacheltjes) kunt u beter rechtstreeks op een stopcontact aansluiten. Zo voorkomt u veel ellende. 
 
Magnetron/oven 
Gebruik de magnetron of oven alleen voor het bereiden of verwarmen van voedsel of drank. Het 
verwarmen of drogen van ander materiaal dan voedsel levert brandgevaar op. Let er bovendien op 
dat u de juiste bereidingstijd instelt (seconden of minuten). 
 
Elektrische apparaten 
Als een elektrische deken de hele zomer opgerold of opgevouwen in een kast heeft gelegen, kan 
de bedrading beschadigd zijn. Daardoor kunnen kortsluiting en brand ontstaan. 
 Probeer de deken eerst uit voordat u deze bij het slapen gaat gebruiken. Blijf erbij staan! 
 Vouw de elektrische deken helemaal uit als u deze aansluit. 

 
Afzuigkap 
Bij een vlam in de pan of bij intensief gebruik van het kooktoestel kan de hele afzuigkap in brand 
raken. Zeker als de kap vet is, kan in één keer een grote brand ontstaan. Dat heeft helaas vaak tot 
gevolg dat de keuken volledig uitbrandt. 
 Maak de vetfilter van de afzuigkap één keer in de drie maanden schoon. 
 Vervang de filter op tijd (wanneer dit moet gebeuren leest u in de gebruiksaanwijzing van uw 

afzuigkap). 
 
Kleine huishoudelijke apparaten 
Maak uw broodrooster, stofzuiger, haarföhn, frituurpan e.d. regelmatig schoon. Vervuilde 
apparaten zijn een stuk onveiliger en vergroten de kans op brand. Achtergebleven broodkruimels 
in de broodrooster kunnen zo warm worden dat ze in brand vliegen. Pas ook goed op met föhns, 
want zodra u een brandgeur ruikt is er risico op kortsluiting en dus brand. In de meeste 
gebruiksaanwijzingen staan schoonmaakinstructies, maar u kunt natuurlijk ook bellen met de 
fabrikant. 
 
Inbouwapparatuur 
In elk apparaat ontstaat warmte. Iets om rekening mee te houden als u een TV, versterker, 
videorecorder, PC, oven, magnetron of halogeenspotjes inbouwt. Onvoldoende ventilatie 
veroorzaakt oververhitting en dat vergroot de kans op brand. Laat daarom voldoende ruimte vrij 
rondom uw inbouwapparatuur, zodat de warmte goed weg kan. 
Check uw eigen huis op brandveiligheid via www.woonikbrandveilig.nl. 
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Rookmelders redden levens! 
In een huis waar werkende rookmelders hangen, heeft u 100% meer kans om een woningbrand te 
overleven. Rookmelders waarschuwen u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Tijdens uw 
slaap kunt u namelijk nog wel horen, maar is uw reukvermogen uitgeschakeld. Bovendien komt er 
bij vuur koolmonoxide vrij waardoor u dieper slaapt. Een klein beetje rook - dat u dus niet zult 
ruiken - is voor een rookmelder al voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan. 
Wij bevelen aan om rookmelders te installeren in uw woning. Hang rookmelders op aan het 
plafond van elke ruimte waarop slaapkamers uitkomen. Meestal is dat een overloop, hal of gang, 
maar het kan ook een andere kamer zijn. Aan het plafond van het trapgat is ook een goede plaats. 
Het beste is om alle ruimten waar u doorheen moet als u uw huis bij brand ontvlucht te voorzien 
van rookmelders. Meestal is dit dus de hal of gang op elke verdieping. Plaats rookmelders nooit in 
keuken en badkamer, boven verwarming en in nabijheid van luchtventilatie. 

1.4 De meterruimte (meterkast) 
 

In uw meterruimte (vroeger vaak als meterkast benoemd) zijn diverse voorzieningen opgenomen 
voor elektra en water zoals de hoofdschakelaar, de aardlekschakelaars en de aan- uitschakelaars 
van alle elektragroepen en de waterkraan. Tevens zijn de meters van nutsvoorzieningen in deze 
ruimte geplaatst. U vindt er ook één of meerdere aansluitingen voor communicatie, beeld en geluid 
(CAI, internet, computernetwerk). Belangrijk: 
 Zowel de meterruimte zelf als de voorzieningen in de meterruimte moeten goed bereikbaar 

zijn. Dit is van belang bij bijvoorbeeld storingen of calamiteiten zoals kortsluiting, 
waterlekkage. Maar het is ook nodig om meterstanden te kunnen aflezen of om een 
voorziening te kunnen afsluiten bij werkzaamheden aan elektriciteit en water. 

 Gebruik de meterruimte daarom niet als bergkast. Zet er dus geen spullen neer zoals een 
stofzuiger of strijkplank. Zet er zeker geen brandbare vloeistoffen neer zoals wasbenzine en 
terpentine! 

 Zorg er voor dat de ventilatie van de meterruimte goed blijft werken: sluit de 
ventilatieopeningen niet af en plaats geen planken of andere zaken die de luchtdoorstroming 
verhinderen! 
 

Tip.vooraanzicht meterkast 
 
 

 TIP 
Laat in de meterruimte een noodverlichtinglampje aanbrengen. Dit lampje blijft ongeveer 45 
minuten branden na uitval van de elektriciteit. U kunt ook een knijpkat of zaklantaarn in of bij de 
meterruimte leggen. 
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2 Uw elektrische installatie 

2.1 De groepenkast 
 

De groepenkast, ook wel ‘schakel- en verdeelinrichting’ in de woning is de 
beveiliging van de elektrische voorzieningen. 
Er is een hoofdschakelaar waarmee u de totale elektriciteit in u woning snel kunt uit- 
en aanschakelen. Deze schakelaar en de groepenkast zijn in de meterruimte te 
vinden. 
 

Voorbeeld groepenkast 
 

2.2 Hoe werkt u elektrische installatie? 
 

De elektrische installatie (het leidingnet) in uw woning is verdeeld in groepen. In de 
meterruimte heeft elke groep een eigen aan/uit schakelaar, deze zijn gekoppeld aan 
een aardlekschakelaar. In de meterruimte staat op een lijst of kaart welke delen van 
de woning bij een bepaalde groep horen, de groepen zijn genummerd. De 
corresponderende nummers staan onder de bijbehorende installatieautomaten of 
aardlekautomaten. In uw woning zijn alle stopcontacten ‘geaard’. Dit wil zeggen dat 
ze verbonden zijn via de aardleiding met de aarde; de ‘aardpen’ of ‘aardelektrode’ 
loopt door tot in het grondwater. Soms heeft u net buiten de woning een aardpen in 
de grond, maar tegenwoordig levert de netbeheerder de aardevoorziening. De 
aarding zorgt er voor dat een kapot apparaat niet onder spanning kan komen te 
staan: elektriciteit vloeit via de aarding naar de aarde weg.  

 

2.3 Aardlekautomaat / Installatieautomaten 
 

Elke groep is voorzien van een installatieautomaat (de moderne vervanger van de ‘stop’ of 
‘zekering’). Deze schakelt de stroomtoevoer uit bij overbelasting of kortsluiting. Bij 
korstsluiting of bij het gebruik van teveel ‘zware’ elektrische apparaten (apparaten die veel 
elektriciteit gebruiken) loopt er te veel stroom door een deel van de leidingen. Dit kan 
schade aan het elektranet tot gevolg hebben en kan zelfs brand veroorzaken. In bepaalde 
gevallen zijn aardlekschakelaars en installatieautomaten gecombineerd. Dit heet een 
aardlekautomaat. U kunt dan dezelfde storingsprocedure volgen als bij een 
aardlekschakelaar. 

2.4 Onderhoud en storingen 
 

2.4.1 Werkzaamheden aan de installatie. 
 

Ga bij werkzaamheden aan de elektra altijd eerst na bij welke groep u de werkzaamheden uitvoert. 
Zet voor u veiligheid deze groep vervolgens in de meterruimte uit met de aan/uit schakelaar op de 
installatieautomaat van die groep. In de meterruimte is op een lijst of kaart te vinden welke 
vertrekken en/of welke apparaten bij een bepaalde groep horen. 
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2.4.2 Controle aardlekautomaat 
 

De aardlekschakelaars of automaten zijn in de meterruimte aangebracht. Test de deze 
maandelijks, of in het uiterste geval 2x per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd. 
Dit doet u door op de testknop T te drukken: de installatie moet direct uitgeschakeld worden. Als 
dat niet gebeurt waarschuw direct uw E-installateur. Het testen is van belang om er zeker van te 
zijn dat de beveiliging goed werkt als dat nodig is. 
 
Let op:  
Tijdens het testen wordt de stroomlevering ook echt onderbroken. Houd hier dus rekening mee bij 
het gebruik van computers, video en andere (huishoudelijke) apparatuur.  Zet dus eerst u 
computers uit! Waarschuw eventuele huisgenoten. Loop na de test alle apparatuur na of ze 
opnieuw ingesteld moeten worden. Loop ook u installaties voor verwarming en ventilatie na. 

 

2.4.3 Storing aan de installatie. 
 

Ga bij een storing na of het een storing in uw huis is of een algemene elektriciteitsstoring is. Treedt 
de storing in u hele huis op, dan is de kans groot dat het een algemene storing is: kijk naar de 
straatverlichting buiten of vraag het de buren. 
Zo ja: Wacht rustig af en luister eventueel naar een radio op batterijen. 
Zo nee: Dan is er iets mis in uw woning. 
 
Werkwijze bij storing van elektriciteit: 
De aardlekschakelaars zijn in de meterkast aangebracht. Als er geen elektriciteit is, is dat vaak het 
geval door uitgeschakelde aardlekschakelaars. 
Als u constateert dat een van de aardlekschakelaars op stand 0 staat (= uit, schakelaar staat naar 
beneden), ga dan als volgt te werk: 
1. Stel vast welk deel (welke groepen) van u installatie niet werkt. Schakel in dat deel alle 

apparaten (en ook lampen!) uit en haal de stekkers uit het stopcontact. 
2. Probeer nu de aardlekschakelaar weer aan te zetten. 
3. Als dat lukt: Doe nu alle stekkers één voor één terug en schakel vervolgens één voor één de 
4. apparaten weer in en doe de lampen weer aan.  
5. Zodra de aardlekschakelaar zichzelf weer uitschakelt, weet u welk apparaat of lamp defect is. 

Als de aardlekschakelaar direct na het inschakelen zichzelf weer uitschakelt, terwijl alle 
apparaten en lampen nog uit en/of afgekoppeld zijn, dan zit er ergens in het betreffende deel 
van het elektriciteitsnet een defect.  
 

 
 
Ook groepenschakelaars zijn in de meterruimte aangebracht. Als er geen elektriciteit is, kan dit 
ook door uitgeschakelde groepenschakelaars veroorzaakt worden. 
 
 
Als één van de installatieautomaten zichzelf heeft uitgeschakeld, ga dan als volgt te werk: 
1. Schakel de betreffende automaat (groep) weer in. 
2. Schakelt deze zichzelf weer uit, laat deze dan eerst uit. 
3. Schakel in de betreffende groep alle apparaten (en ook lampen!) uit een haal de stekkers uit 

het stopcontact. 
4. Probeer nu de automaat weer in te schakelen. 
5. Sluit nu één voor één de apparaten weer aan en schakel ze daarbij aan; doe ook de lampen 

één voor één aan. Bij het inschakelen van het apparaat dat de stroring veroorzaakt, zal de 
automaat zich weer uitschakelen. Laat het defecte apparaat repareren of vervang het. 

6. Als ook de aardlekschakelaar is uitgeschakeld, zie bij aardlekschakelaar. 
7. Houd ook rekening met te veel aangesloten apparatuur. Het maximale vermogen mag 

3600W zijn. 
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3 Uw verwarming installatie 

3.1 Inleiding 
 

Uw verwarmingsinstallatie al dan niet gecombineerd met een warmwater installatie is 
ontworpen op de volgende uitgangspunten: 
 
 Alle door ons geplaatste verwarmingselementen zijn gelijktijdig in werking  met gesloten 

ramen en deuren en het in werking zijn van de minimaal vereiste capaciteit van de 
mechanische ventilatievoorziening. 

3.2 Garantiebepaling 
 

De duur van de garantie is 2 jaar (vanaf de datum van oplevering) voor de werking van de 
totale verwarmingsinstallatie. Op uw toestel is de garantie van de fabrikant van toepassing. 
 
Belangrijke informatie: 
 
Nooit in de vloeren te spijkeren, schroeven, boren of  
op welke wijze dan ook werkzaamheden te verrichten.  
 

3.3 Storingen 
 

Ondanks regelmatig onderhoud kunnen tijdens het gebruik toch storingen optreden.  
 
Gedurende de garantieperiode en als u een serviceabonnement met ons hebt 
afgesloten dient u dit te melden aan onze Service & Onderhoudsafdeling,  
Telefoon 0229-291562 van 08.00-16.45.  
 
Tussen 16.45 en 21.00 uur wordt u via nummer 0229-291500 doorverbonden met 
een Mailbox, waarbij u uw storing kunt inspreken, vergeet hierbij niet uw 
telefoonnummer te vermelden. De dienstdoende monteur neemt contact met u op. 

 

3.4 Uw verwarminginstallatie 
 

De verwarmingsinstallatie bestaat uit een elektrische radiator van het fabrikaat DRL type E-

comfort Klima. In bijlage 1 kunt u de gebruiksaanwijzing vinden. 
 

            DRL Klima 
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4 Uw warm en koudwaterinstallatie 
 

4.1 Hoe ga ik om met het leidingwater (koud en warm kraanwater) 
 

In iedere woning in Nederland is een voorziening voor kraanwater. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste aandachtspunten voor onderhoud en gebruik behandeld. 
 
 Laat kranen elke dag even kort doorstromen. 
 Beperk de kans op legionella door na afwezigheid van meer dan een week alle koud- en 

warmwaterleidingen goed door te spoelen met respectievelijk koud en heet water. Doe dit 
totdat het water echt koud of heet is en laat het dan een minuut doorstromen. 

 Stel de temperatuur van uw warmwatertoestel in op 60 °C. 
 Boor of spijker nergens in de vloeren en wees voorzichtig bij het boren in wanden vlakbij 

sanitair in verband met mogelijke lekkage. 
 
 

TIP: 
Heeft u een storing of vraagt u zich af welk onderhoud moet gebeuren, kijk dan in de volgende 
paragraaf of uw handleiding van uw warmwatertoestel. 

 

4.1.1 Warmtepompboiler 
 

In uw woning zorgt een warmtepompboiler voor het warme (kraan)water. Vanaf hier loopt het 
warme water via leidingen naar de keuken, de wastafels en de douche en/of het bad. Bij de 
warmwaterkranen wordt het water eventueel bijgemengd met koud water. 

 

4.1.2 Werking 
 

Een warmtepompboiler word gebruikt voor het verwarmen van het sanitair water. Een 
warmtepompboiler is een combinatie van een elektrische boiler en een lucht-water warmtepomp.  
Het apparaat haalt zijn energie uit de omgevingslucht.  Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om 
het water op te warmen op een energiezuinige manier. De warme lucht wordt door de 
warmtepompboiler aangezogen en komt er weer kouder uit . In de boiler zit een gesloten 
warmtepompcircuit wat via een koudemiddel warmte uit de lucht onttrekt en deze warmte aan het 
water afgeeft.  
 
Met deze energiezuinige techniek wordt een enorme besparing op energiekosten bewerkstelligd. 
COP vertelt je hoeveel energie je terugkrijgt voor elke kW energie die het apparaat gebruikt.  
 
 COP warmtepompboiler is ongeveer 4 
 COP elektrische boiler is 1 
 COP van een cv-ketel voor sanitair water rond de 1 

 
Een warmtepomp boiler is dus tot 4x zuiniger. In de boiler zit ook een Elektrisch element. 
Dit element kan dienen als back-up indien de vraag naar warm water te groot wordt voor de 
warmtepomp en wordt ook gebruikt voor het anti-legionella programma. 
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 Schematische voorstelling warmtepompboiler 
 

De warmtepompboiler is een milieuvriendelijk alternatief voor een CV ketel of een ander 
gelijksoortig apparaat . De boiler maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen en verbruikt ook 
minder elektriciteit dan een klassieke elektrische boiler. Het water wordt verwarmd zonder uitstoot 
van CO2. 

4.1.3 Wachttijd op warmwater 
 

Omdat tussen kranen en het warmwatertoestel of het aansluitpunt op het collectieve warmwaternet 
een zekere afstand is, zal het bij die kranen enige tijd duren voordat u hieruit warmwater kunt 
tappen. Daarbij komt dat ook sommige warmwatertoestellen tijd nodig hebben voordat ze 
warmwater leveren. Een wachttijd is dus heel normaal. 

4.1.4 Kranen doorspoelen 
 

Algemeen 
Spoel een kraan altijd even goed door als u deze minimaal een paar dagen niet gebruikt hebt en u 
wilt het water opdrinken. Dit spoelen dient om bacteriologische verontreinigingen te voorkomen. In 
de kraanuitloop blijft namelijk altijd water zitten. Zie ook hieronder bij 'Voorkom legionella'. 
 
Bij een nieuwe woning 
Zet de eerste 2 à 3 maanden elke ochtend de kranen een paar minuten open. Zo worden de 
leidingen doorgespoeld en kan men daarna het water onbezorgd drinken. Nieuwe kranen geven in 
de eerste periode van gebruik namelijk metalen af. Dat geldt ook voor sommige onderdelen van 
nieuwe leidingen. In die leidingen kunnen bovendien nog lichte verontreinigingen aanwezig zijn 
 
Bij nieuwe kranen 
Zet nieuwe kranen in bestaande woningen de eerste 2 à 3 maanden elke ochtend even open: laat 
een hoeveelheid van ongeveer 1 kopje eerst weglopen voordat u water om te drinken tapt. Nieuwe 
kranen geven namelijk in die periode mogelijk metalen af. 
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4.1.4.1 Voorkom legionella 
 

Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Ook in leidingwater, maar de hoeveelheden zijn 
vaak zo gering dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid. Een probleem ontstaat echter als 
de bacterie zich kan vermenigvuldigen. Dit gebeurt vooral in stilstaand water met een temperatuur 
tussen de 25 °C en 50°C, optimaal is 37 °C. In hoge concentratie kunnen legionellabacteriën de 
‘veteranenziekte' veroorzaken. Besmetting vindt plaats via de longen, door het inademen van een 
nevel van kleine druppeltjes water met de bacterie zoals bij douchen het geval kan zijn. Bij het 
drinken van het water levert legionella dus geen enkel gevaar op! De ziekteverschijnselen kunnen 
uiteenlopen van een fikse verkoudheid tot zware griep en longontsteking. 
Spoel na afwezigheid van meer dan een week alle koud- en warmwaterleidingen goed door met 
respectievelijk koud en heet water. Doe dit totdat het water echt koud of heet is en laat het dan een 
minuut doorstromen. Een bubbelbad kunt u in zo' n geval het beste vullen met heet water (60 °C) 
en laten bubbelen (of volg de instructies van de leverancier). Na twintig minuten laat u het bad 
leeglopen en kunt u het weer veilig gebruiken. Ventileer de badruimte goed of verlaat voor alle 
zekerheid de badruimte. 

 
Meer informatie over legionella thuis en op vakantie 
Op www.vrom.nl/legionella en www.minvws.nl vindt u tips hoe u legionellabesmetting kunt 
voorkomen. 
De brochure 'De meest gestelde vragen over legionella' kunt u bestellen via deze websites of 
telefonisch: 0800-8051. 
Ook op www.uneto-vni.nl en www.legionellavraagbaak.nl vindt u informatie over legionella. 

 
Waarschuwing 
Ook buiten uw waterinstallatie kan legionella voorkomen, neem daarom de volgende maatregelen: 
 Ververs water dat lang op een warme plek in een plantenspuit heeft gestaan, voordat u gaat 

sproeien. 
 Laat ook het water in de tuinslang, die in de volle zon hangt, wegstromen voordat u de tuin 

gaat sproeien of er een kinderbadje mee vult. 
 

4.1.5  (Warm)waterbesparing 
 

In de moderne goed geïsoleerde woningen benadert het energieverbruik voor het verwarmen van 
kraanwater het energieverbruik voor het verwarmen van de woning. Het heeft dus veel zin om 
zuinig om te gaan met het gebruik van warm water. Daarnaast is waterbesparing op zich natuurlijk 
ook zinvol: niet alleen vanwege de kosten, maar zeker ook vanwege de nadelige gevolgen van de 
waterwinning voor het milieu. U kunt natuurlijk proberen minder (warm)water te gebruiken door 
bijvoorbeeld korter te douchen. Maar er zijn andere mogelijkheden om water te besparen waarbij 
het comfort hetzelfde blijft of zelfs verbeterd wordt. Deze worden hierna in het kort uitgelegd. In uw 
woning zijn in ieder geval al enkele waterbesparende maatregelen genomen. Welke precies is in 
deze handleiding niet opgenomen omdat dat per woning kan verschillen. Bij koopwoningen heeft 
de koper immers zelf vaak invloed op de keuze van kranen, douchekop, ander sanitair. Soms kunt 
u er ook voor kiezen om een installatie voor warmteterugwinning uit douchewater aan te laten 
brengen. Zie voor meer informatie over waterbesparing ook www.milieucentraal.nl en 
www.infobladen.nl  
 
Waterbesparing bij kranen 
Kranen zijn vaak voorzien van een volumestroombegrenzer al dan niet gecombineerd met een 
perlator (zeef in de uitloop). De volumestroombegrenzer beperkt de hoeveelheid water die uit de 
kraan komt. De perlator voegt lucht bij het water zodat het gaat bruisen. Het lijkt alsof er een volle 
straal water uit de kraan komt. U zult daardoor de kraan minder ver openen, hetgeen water 
bespaart. 

 
TIP: 
Bij de perlator kan na verloop van tijd kalkaanslag ontstaan. Hierdoor wordt de waterstraal minder 
goed verdeeld.Schroef de perlator van de kraan en leg deze in schoonmaakazijn te weken. De 
kalk lost op en de perlator is weer klaar voor gebruik. 
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4.1.5.1 Waterbesparende douchekop 
 

Een waterbesparende douchekop (spaardouche) gebruikt minder water dan een normale 
douchekop terwijl bij een goede keuze van de douchekop het comfort toch goed blijft. Door de 
water- en vooral door de energiebesparing is zo' n douchekop erg interessant. Waterbesparende 
douchekoppen laten maximaal zo' n 6liter per minuut door (bij een waterdruk van 1 bar). 
Er bestaan diverse klassen voor waterbesparing, waarbij 'Doorstroomklasse Z' het zuinigst is; zie 
verder  www.milieucentraal.nl of www.infobladen.nl. 
Let op: Een spaardouche is meestal goed te combineren met uw warmwaterinstallatie, maar niet 
altijd.  
Een toestel zonder voorraad warmwater slaat mogelijk niet aan door de relatief kleine hoeveelheid 
warmwater die wordt gevraagd met een spaardouche. Informeer daarom altijd bij de leverancier of 
uw installateur naar de mogelijkheden. 
Dat geldt ook als u een 'luxe' douche (met bijvoorbeeld extra zijsproeiers of een extra grote 
douchekop) overweegt die relatief veel water gebruikt. 

 

4.1.6 Onderhoud / storing 
 Laat de warmwaterinstallatie 1x per 1,5-2 jaar door uw W-installateur onderhouden. 
 Indien u de installatie huurt of u woont in een huurwoning, zal de verhuurder de 

onderhoudsperiode van de warmwaterinstallatie in de meeste gevallen bewaken. 
 Heeft de warmwaterinstallatie een storing, kijk dan eerst op de display (regelpaneel) van de 

ketel/boiler of hierover informatie wordt gegeven. 
 

Ga bij geen of veel te weinig water eerst na of dat voor alle tappunten in de woning geldt of dat het 
een probleem op één punt in de woning betreft (bijvoorbeeld een vuil/verstopt filter in een kraan). 
Is het een algemene storing; ga dan na of de buren wel gewoon water hebben. Hebben de buren 
wel water van voldoende druk dan is er een probleem binnen de eigen woning. Raadpleeg dan uw 
installateur. Hebben de bewoners elders in de straat ook geen water, waarschuw dan het 
waterleidingbedrijf 

 

4.1.7 Watermeter en hoofdkraan 
De watermeter is onder in de meterkast aangebracht. Met de hoofdkraan kunt u de waterleiding 
geheel afsluiten. Dit moet u bijvoorbeeld doen wanneer u een pakking (ook wel kraanleertje 
genoemd) van een kraan vervangt. Soms zijn er bij kranen stopkraantjes aanwezig, bijvoorbeeld 
onder de wasbakken. Dan kunt u deze dichtzetten als u een kraan of onderdeel ervan wilt 
vervangen. Bij werkzaamheden aan de leidingwaterinstallatie altijd eerst de hoofdkraan sluiten (bij 
een gesloten hoofdkraan leveren kranen nog korte tijd een beetje water en daarna komt er 
nagenoeg geen water meer uit de kraan). 

 
 

4.2 Hoe ga ik om met het sanitair? 
 

Sanitair en sanitaire toestellen hebben ook regelmatig onderhoud nodig. Per soort zijn deze 
opgenomen in deze paragraaf. Niet alle onderhoudswerkzaamheden zijn in de onderhoudsmatrix 
(achter in de handleiding) opgenomen. De frequentie is afhankelijk van gebruik en de hoeveelheid 
kalk in uw drinkwater. Blijf hier dus alert op. Porseleinen wastafels, closets etc. kunt u met 
daarvoor geschikte middelen reinigen. Voor andere materialen raadpleeg de desbetreffende 
paragrafen of de fabriekshandleiding. 
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4.2.1 Douchekop 
 

Onderhoud/storing/ontkalken 
Vooral de douchekop heeft veel last van kalkaanslag waardoor het douchecomfort kan 
verminderen.  
Als de douchekop niet meer goed doorloopt en de straal te hard wordt, komt dat door verstopte 
gaatjes in de douchekop door kalkaanslag. Ontkalking is dan nodig. Volg hiervoor de volgende 
stappen: 
 Draai de douchekop los. 
 Leg de douchekop in een ontkalkmiddel of in de azijn. Laat het geheel een paar uur in de 

oplossing liggen. 
 Spoel het geheel met warm water schoon en monteer de douchekop weer op de slang. 

Als de doucheslang lekt, controleer dan of de aansluitingen zijn voorzien van afdichtingringen en of 
deze nog intact zijn. Vervang zo nodig de afdichtingringen. 
Wanneer de doucheslang lekt (niet bij de aansluitingen), moet deze vervangen worden. 

 

4.2.2 Algemeen 
 

Douchekoppen zijn er in vele maten en soorten. 
Zo kunnen we onderscheid maken in de volgende soorten: 
1. standaard douchekop 
2. anti-kalk douchekop 
3. stort-regen douche 
4. wellness douche 
5. waterbesparende douchekop 

 
1. Standaard douche. 
Hierbij is sprake van douchekoppen met een gewone straal. Dit kan eventueel gecombineerd 
worden met antikalk voorzieningen. 
 
2. Anti-kalk douchekop 
Deze douchekoppen zijn voorzien van duurzaam kunststof waar kalk zich niet aan kan hechten. 
Een veeg met de hand of met een stevige spons over de douchekop is dan genoeg om deze 
kalkvrij te houden. 
 
3. Stortregen douchekop 
Het water stort uit de douchekop als een regenbui op de huid en heeft een verkwikkende en 
ontspannende werking. De regendouche is tegenwoordig verkrijgbaar in diverse soorten en maten, 
zowel ronde als vierkant met een diameter variërend van 15cm tot wel 50cm. 
Stortdouches hebben in het algemeen een flinke hoeveelheid water nodig (vanaf ca. 13 liter per 
minuut). Een combiketel met CW-klasse 3 of 4 heeft daarvoor onvoldoende capaciteit. 
Daarnaast moeten ook de aanvoerleidingen groot genoeg zijn. In de bestaande bouw zijn voor het 
warme water vaak leidingen met een uitwendige diameter van 12 mm aangebracht. Deze zijn 
onvoldoende voor het gebruik van een stortdouche. Behalve de aanvoer van het water is ook de 
afvoer van het water van belang. Een te klein of slecht afvoerend putje, kan bij een stortdouche al 
snel leiden tot overstromingen. 

 
 

handdouche op glijstang 
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5 Uw ventilatie installatie 
 

5.1 Balansventilatie 
Door de hoeveelheid afgezogen binnenlucht exact af te stemmen op de hoeveelheid verse, schone 
buitenlucht die wordt toegevoerd, ontstaat er een continu evenwicht (balans). Er is als het ware sprake 
van gebalanceerde ventilatie. Het ventilatiesysteem van Brink combineert dit met warmteterugwinning 
(WTW). WTW zorgt ervoor dat de warmte van de afgezogen binnenlucht via een zogenaamde 
warmte-wisselaar wordt overgedragen aan de aangezogen buitenlucht. De vervuilde en vochtige lucht 
uit badkamer, keuken en toilet gaat dus naar buiten en de warmte blijft binnen. Maar liefst 95% van de 
warmte die anders verloren zou gaan, blijft dankzij de WTW-unit Renovent HR in uw woning. 

5.2 Wat te doen bij een calamiteit? 
Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen uit een fabriek adviseert 
de overheid u naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, volg dat 
dan op en sluit bovendien de ventilatieroosters. Zet daarnaast uw ventilatiesysteem uit.  
Dit doet u door de stekker van het toetsel Renovent HR uit het stopcontact te halen. Het is niet 
gevaarlijk even niet te ventileren. Er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig. 
Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten,zet de 3-standenschakelaar in de 
keuken dan op stand 1. Volg verder de instructies van de overheid (zie http://denkvooruit.crisis.nl). 

5.3 Hoe ventileer ik verstandig? 
Verstandig ventileren betekent in de eerste plaats altijd – dus 24 uur per dag – ventileren.  
In de tweede plaats betekent verstandig ventileren de juiste hoeveelheid ventileren. Hoeveel u precies 
moet ventileren hangt onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit. U kunt zich 
voorstellen dat u tijdens het gebruik van de badkamer en de keuken extra moet ventileren. 
De Renovent HR WTW-unit heeft daarom drie ventilatiestanden:  
 
-stand 1 (afwezigheidstand), 
-stand 2 (aanwezigheidsstand)  
-stand 3 (koken/douchestand). 
 
Deze drie standen vindt u terug op de 3-standenschakelaar in de keuken. 

5.4 Mag er een raam open? 
Ook met een gebalanceerd ventilatiesysteem mag er een raam worden opengezet als daar behoefte 
aan is. Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer binnen warm 
wordt, kan het wel aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen openzet 
wanneer het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk extra 
energie. De koude buitenlucht moet dan immers worden opgewarmd zonder dat gebruik kan worden 
gemaakt van WTW. 

5.5 Stank bij het toestel? 
Het kan zijn dat in de zomerperiode de sifon bij uw toestel droog komt te staan. Dat kan tot gevolg 
hebben dat er stank ontstaat. Door de sifon weer met wat water te vullen wordt deze overlast 
voorkomen. 

5.6 Onderhoud 
 

Voor het onderhoud kunt u in bijlage 2 de gebruiksaanwijzing vinden. 
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Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek 

worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display 
(hierop verschijnt tekst “FILTER -

schakelaar brandt.

1 - Druk 5 sec. op de ‘-’ toets.

eruit worden gehaald.

gehaald.

 - Schakel toestel in door 5 sec. op de “-

 “R
 De tekst “FILTER -

“FILTER

worden gezet.

FILTER
bij de standen schakelaar is weer uit en het display staat 
weer in de bedrijfssituatie.

Hoofdstuk 9    Onderhoud

9.1 Filter reinigen

> 5 sec.

> 5 sec.

5 sec.
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Hoofdstuk 9    Onderhoud

9.2 Onderhoud
Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van 
de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandig-
heden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.

1 Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (Druk 
gedurende 5 seconden op de ‘-’ toets; het toestel wordt 
softwarematig uitgezet) en schakel de netvoeding uit.

3 Verwijder het voordeksel.

4 Neem display los. 

5 Schuif de slede waarop de regelprint is gemonteerd het 
toestel uit. Neem op de print alle connectoren los welke 
verbonden zijn met connectoren boven in het toestel. 
Neem de aardedraad los van het casco.

6 Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van 
de schuimdelen in het toestel.

> 5 sec.

2x
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Hoofdstuk 9    Onderhoud

7 Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 45°C) 
en gangbaar afwasmiddel. Spoel de wisselaar na met 
warm water.

8 Schuif het ventilatordeel uit het toestel.

9 Beide ventilatoren zijn nu bereikbaar en kunnen worden 
losgenomen.

10 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel. 
 Zorg dat de balanceergewichten niet verschuiven!

11 Plaats losgenomen ventilatoren weer terug. 

12 Plaats het complete ventilatordeel terug in het toestel.

13 Sluit ventilatorkabels weer aan op print.
 Voor juiste positie connectoren zie sticker in toestel.

14 Schuif de montageplaat met regelprint weer terug in het 
toestel en monteer het display. Sluit alle losgenomen kabel 
weer terug op de oorspronkelijke positie.

15 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.

16 Plaats het voordeksel.

richting de wisselaar.

19 Schakel de stroomtoevoer in.

20 Schakel het toestel in middels het bedieningspaneel (druk 
5 seconden op de toets “-

R
te drukken.


