
o werkt het! o werkt het! 
Een energiezuinig huis
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Samen gaan we voor een duurzame toekomst  
Inmiddels is de renovatie van uw woning afgerond en is uw huis energiezuinig gemaakt. 
Maar hoe gaat u nu met de nieuwe installaties in uw woning om? De antwoorden hierop 
vindt u in dit instructieboekje. 

Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met woonstichting ‘thuis. 
Wij helpen u graag!

Met vriendelijke groet, 
Team ‘thuis in ’t Ven
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duurzameUw

woning: 
aardgasvrij en 
energiezuinig 

Kierdichting en isolatie
Een van de voordelen van een energiezuinig huis, is dat het luchtdicht en goed  
geïsoleerd gebouwd is. Zo tocht het nergens, omdat deuren en ramen perfect  
sluiten. Daarbij houdt de isolatie warmte binnen langer vast of juist langer buiten.  
Dit betekent dat uw huis in de winter de warmte langer behoudt en het in de  
zomer binnen langer koel blijft, mits u de zon niet teveel naar binnen laat schijnen.  
Want is de warmte eenmaal in huis, dan is deze moeilijker te verdrijven. 

Dit is nieuw
•  Omdat uw huis warmte langer vasthoudt,  

blijft de temperatuur gelijkmatig. 
•  Uw woning is nu voorzien van drievoudig glas, 

dit kan op koude ochtenden aan de buitenkant 
beslaan. Geen zorgen, dit verdwijnt na een  
poosje vanzelf. 

•  Draaiende delen van deuren en ramen zijn,  
vanwege het drievoudig glas, wat zwaarder  
te hanteren dan u hiervoor wellicht  
gewend was. 

Ventilatie
Nu uw woning luchtdicht is gemaakt, is goed ventileren om te zorgen voor een gezond binnenklimaat heel belangrijk.  
Een niet goed geïsoleerd huis heeft vaak veel tochtplekken. Deze zorgen voor ongewenste ‘ventilatie’. Het nadeel daarvan  
is dat dit onnodig extra energie kost. Daarbij tocht het in dat geval meestal op plekken waar dit niet nodig is en ontbreekt  
de benodigde ventilatie juist op andere plekken, waardoor schimmel kan ontstaan. In uw goed geïsoleerde woning kunt 
 u de ventilatie van gezonde lucht veel beter controleren. U vindt meer uitleg over het gebruik van het ventilatiesysteem  
in hoofdstuk 10. 
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Ventileren of luchten, wat is het verschil?
Het grote verschil tussen luchten en ventileren zit hem in de duur: 
•  luchten doe je korte tijd. Bijvoorbeeld door de ramen wijd open te zetten om zo snel verse lucht in de kamer te krijgen. In de zomer  

kan een huis gekoeld worden door ’s nachts alle ramen tegen elkaar open te zetten, dit heet zomernachtventilatie.
•  ventileren doe je doorlopend. Uw nieuwe ventilatiesysteem, voorzien van een 3-standenschakelaar, zorgt op ieder moment voor  

voldoende verse lucht in huis.

Verse lucht hoeft niet fris te zijn 
Bij verse lucht denken we al snel aan koude lucht die van buiten komt. Verse lucht en frisse lucht lijken hetzelfde te betekenen.  
Toch hoeft dit niet zo te zijn. Uw ventilatiesysteem zorgt voor verse lucht, die niet fris maar aangenaam aanvoelt. 
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Elektrisch koken 
Een wezenlijke verandering in uw keuken is uw elektrische kookplaat. In een aardgasvrij huis wordt namelijk gekookt opelektriciteit. 
En inderdaad, koken op inductie is even wennen. Maar heeft u dit eenmaal onder de knie, dan zult u de voordelen hiervan ervaren. 
Zo is het schoonmaken van een inductiekookplaat heel eenvoudig. Bovendien is het koken zelf veiliger. Er is immers geen vuur en 
de energietoevoer stopt zodra u de pan van de kookplaat haalt. Een ander voordeel is dat er tijdens het koken geen verbrandingsgassen 
vrijkomen, hierdoor blijft de lucht tijdens het koken schoner. 

   Om uw inductiekookplaat aan te kunnen laten sluiten, heeft u een Perilex wandcontactdoos 
en een Perilex stekker nodig. De Perilex stekker wordt los bij uw inductiekookplaat geleverd. 
De Perilex stekker moet door een erkend installateur gemonteerd worden.* 
Let op! Het betreft hier een twee fasen aansluiting.

  *  Dit kan de aannemer ook voor u regelen. Neem voor meer informatie hierover contact op 
met ‘thuis. 

Zijn uw pannen geschikt voor inductie?
Niet iedere pan is geschikt voor het koken op een inductiekookplaat. Bij de aankoop van een nieuwe pan, controleert 
u eenvoudig of dit teken vermeldt staat. Alleen wanneer dit logo op de verpakking staat, is uw pan inductie-proof.
U kunt bij uw huidige pannen zelf nagaan of deze geschikt zijn voor koken op inductie door een sterke magneet tegen 
de bodem van de pannen te houden. Blijft de magneet kleven? Dan is de pan geschikt. Controleer uw pannen op deze 
wijze voordat u nieuwe koopt. 

Dit is anders
•  Koken op inductie werkt geruisloos, u hoort geen 

gas stromen of vlam branden. Hierdoor kunt u in 
het begin minder ‘gevoel’ hebben bij het koken. 

•  Het instellen van de kooktijd en de temperatuur 
werkt bij koken op inductie heel nauwkeurig. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de melk nooit 
meer over hoeft te koken. Het vereist in het 
begin wat oefening om de juiste instellingen 
onder de knie te krijgen. 

Recirculatie afzuigkap
De afzuiging van kookdampen gebeurt met een zogenaamde 
recirculatie kap, type ATAG WO6111BM, welke in uw woning is 
aangebracht. Een fi lter in deze kap reinigt de lucht en brengt 
deze vrijwel reukloos terug de ruimte in. Deze manier van fi lteren, 
houdt ook de warmte in de winter binnen. Wat niet direct wordt 
verwijderd, is het vocht van de kookdampen. Dit wordt pas na 
enige tijd door de roosters aan hetplafond afgevoerd. Omdat er 
geen kanaal op hoeft worden aangesloten, biedt een recirculatie 
afzuigkap veel plaatsingsvrijheid. De fi lters moeten, zoals alle 
fi lters, periodiek worden vervangen.

Is inductie ook geschikt voor wokken?
Dit is een veelgestelde vraag van mensen die overstappen van koken op gas naar inductie. 
Het antwoord hierop is: jazeker! Wilt u wokken, dan kunt u een wokpan nemen met een 
vlakke bodem of een wokring gebruiken.
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Vetfilters
De vetfilters behoren minimaal 
een keer per maand gereinigd 
te worden. Door het reinigen 
van de vetfilters met behulp  
van schoonmaakmiddelen of 
een vaatwasser, kunnen de  
aluminium delen dof worden. 
Dit is normaal en valt niet  
onder de garantie.

Reinigen 
•  De filters kunnen in de vaatwasser 

gereinigd worden. Laat de filters, 
nadat u ze uit de vaatwasser haalt,  
goed uitlekken. Plaats ze vervolgens 
droog terug.   

•  U kunt de filters kunnen ook met  
de hand reinigen. Maak de filters in 
dat geval schoon in een sopje met  
afwasmiddel en spoel ze daarna af. 
Laat de filters vervolgens goed uit-
lekken en plaats ze droog terug.

•  De onderzijde van de afzuigkap 
maakt u schoon met behulp van  
een vochtige doek en een mild  
reinigingsmiddel. Droog de kap  
vervolgens met keukenpapier of 
met een droge doek na.

Vetfilter verwijderen 
1. Schakel de kap en de verlichting uit.

2.  Ontgrendel het rooster (A) en klap 
het naar beneden.

3.  Duw de draadbeugels naar de  
zijkant weg.

4. Verwijder het vetfilter uit het rooster.

Terugplaatsen vetfilter
1. Leg het filter in het rooster.

2.  Bevestig de draadbeugels.

3.   Plaats het rooster terug in de  
afzuigkap. Duw eerst de achterzijde 
in de kap; daarna de voorzijde.  
Het filter klikt nu vast.

4.  Vergrendel het filter door de  
sluitnokjes uit te schuiven.

Filtercassette verwijderen 
1. Schakel de kap en de verlichting uit.

2.  Druk het filter bij de uitsparing naar 
achteren en kantel de voorzijde  
omlaag.

3. Verwijder het filter uit de kap.

Filtercassette terugplaatsen 
1.  U plaatst het filter terug met  

het sluitmechanisme naar voren. 

2.  Open het sluitmechanisme.  
De nokjes aan de voorzijde van het 
filter vallen hierdoor naar binnen.

reinigenVetfilters hoe werkt dat?
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Verankering extra onderdelen
Na het aanbrengen van de E-Board-panelen moet alles wat er  
tegen uw gevel bevestigd is (denk aan rolluiken, bloembakken,  
verlichting, vlaggenstokken, regenafvoer -buizen enz.) verankerd  
worden tot in de originele draagmuur. Hiervoor gebruikt u speciale  
bevestigingen (bijvoorbeeld LJ Solutions hamerpluggen (zie foto).  
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij ‘thuis.

Waterdichte bevestigingsverankering
Het is belangrijk dat de bevestigingsverankering door de isolatie heen waterdicht wordt gemaakt. 
Hiervoor kan een zwelband/compriband in combinatie met afdichtingskit worden gebruikt. 
Omdat deze kit aan slijtage en veroudering onderhevig is, moet deze op regelmatig nagekeken 
worden. Hierbij moeten gekrompen of beschadigde kitvoegen direct vervangen worden.

Beschadigingen aan de buitengevel
Hoewel uw buitengevel zeer drukvast is, is deze niet bestand tegen moedwillige vernielingen 
of tegen een hoge puntbelasting. Plaatst u bijvoorbeeld een ladder tegen uw gevel, maak dan 
gebruik van een dwarsbalkje dat het gewicht van de ladder verdeelt over de gevel. Op die manier 
voorkomt u dat de uiteindes van de ladder de toplaag van de gevel beschadigen. 

Bel voor reparaties een expert
Een reparatie aan uw gevel mag alleen worden uitgevoerd door een deskundige met ervaring en 
kennis op het gebied van E-board. Schade die ontstaat door verankeringen die u als huurder 
aan de gevel heeft aangebracht, zal op u worden verhaald. 
 

2 

Om uw woning energiezuiniger  

te maken, is tijdens de renovatie  

ook uw buitengevel geïsoleerd.  

Deze is voorzien van 16 centimeter 

dikke E-board isolatieplaten  

en afgewerkt met een eco  

baksteenstrip. Verankeringen of 

bevestigingen aan uw gevel mogen 

alleen door deskundigen op het  

gebied van E-board worden  

aangebracht. Zie hoofdstuk 14.

Heeft u een beschadiging aan  

uw buitengevel? Meld deze dan  

direct bij ‘thuis.

buitengevels
Kwetsbaarheid
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De binnenzijde van uw 

woning is voorzien van een 

Faay geluidsisolatiewand 

type VP35. Deze wand is 

netjes afgewerkt met 

een laag stucwerk. 

Geluidswand
binnenzijde woning

Geluidsisolatiewanden
De speciale geluidsisolatiewand is beneden in de woonkamer  
en boven in de twee slaapkamers aangebracht en dempt het geluid  
van uw buren. Het materiaal waarvan de isolatiewand is gemaakt,  
is kwetsbaar. Houd daarom bij het ophangen van muurdecoratie  
rekening met het volgende:

•  Het gewicht van de muurdecoratie mag niet te zwaar zijn.
•  Gebruik voor het ophangen spaanplaatschroeven met grove draad, deze vindt u  

in de bouwmarkt. U hoeft hiervoor niet te boren en heeft geen plug nodig. 
•   Maak gebruik van holle wand-pluggen. 
•  Per spaanplaatschroef (zonder plug) kunt u ongeveer 67 kg ophangen.  

U kunt over de hele wand schroeven plaatsen.

Boren, spijkeren en/of schroeven vlakbij stopcontacten
In de buurt van stopcontacten of lichtschakelaars kunnen elektriciteitsleidingen 
lopen. Boor, spijker of schroef daarom nooit vlakbij elektriciteits- of lichtpunten. 
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De deuren en kozijnen van uw  

woning zijn vervangen. De voordeur 

en het voordeurkozijn zijn van hout. 

Overige kozijnen en ramen zijn van 

kunststof.

Deuren
en kozijnen

Extra veilige deuren
Uw voor- en achterdeuren zijn voorzien van een 3-puntssluiting.  
Gebruik bij het sluiten van uw deur altijd alle drie de sluitpunten.  
Uw nieuwe slot beschermt op die manier beter dan een gewoon  
slot. Dat betekent dat u dus extra veilig bent! Daarnaast voorkomt  
het gebruik van alle drie de sluitpunten dat de deuren kromtrekken. 
U sluit de achterdeur door eerst de klink omhoog te trekken, zoals  
op de foto.

Sleutels
In totaal ontvangt u van ons zes sleutels voor de buitendeuren. Wilt u over meer sleutels  
kunnen beschikken, dan kunt u deze bij laten maken bij een sleutelspecialist of ijzerhandel. 

Wilt u de kans op een inbraak verkleinen? Bevestig dan nooit een label met uw naam  
of adres aan uw sleutels. Op die manier vormt een verloren sleutel geen risico.

  

  Ramen
   Uw woonkamer en de slaapkamer aan de voorzijde  

zijn voorzien van een verhuisraam. Verder kennen  
de openslaande ramen drie verschillende standen:

  1.  De draaistand (klink horizontaal)
  2. De kiepstand (klink verticaal omhoog) 
  3.  De gesloten stand (klink verticaal omlaag). 
   Zie ook de tekening hiernaast
  
   Er mogen geen bevestigingen of doorvoeren worden  

aangebracht in de nieuwe kunststof deuren, ramen  
en kozijnen.
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Uw gehele woning is voorzien 

van driedubbel isolerend glas, 

ook wel triple glas genoemd.  

Dit driedubbele glas isoleert nog 

beter dan het veelal gebruikte 

tweedubbele HR++ isolatieglas. 

Het verschil zit hem in de extra 

derde glasplaat die zorgt voor 

extra isolatie en minder energie-

verlies. Triple glas houdt de 

warmte in de winter binnenshuis 

en in de zomer juist buitenshuis. 

Een perfecte combi!

Isolatieglas
Aandachtspunt triple glas
Een aandachtspunt bij driedubbel glas is de kans op het breken van een glasplaat. Dit kan  
gebeuren wanneer de zon op een deel van het glas wel schijnt en op een ander deel van  
hetzelfde glas niet. U kunt het breken van een glasplaat voorkomen door:

•  Bij zonwering aan de buitenzijde rekening te houden met minimaal 8 cm ruimte  
tussen de zonwering en het glas.

• �Lamellen,�luxaflex�of�gordijnen�niet�te�dicht�tegen�het�kozijn�aan�te�hangen.� 
Laat minstens 6 cm ruimte tussen uw zonwering en het glas.

•  Geen papier of plakplastic op het glas te plakken.
•  Geen verf op het glas aan te brengen.
• Geen spiegelende voorwerpen achter het glas neer te zetten.

Condens
De buitenkant van isolatieglas laat in het voor- en najaar wel vaker een laagje condens zien.  
Dit is normaal. Naarmate de temperatuur stijgt, verdwijnt deze condens. Bij isolatieglas  
duurt dit gewoonlijk wel langer dan bij HR++ glas. Zie u dat er vocht in de glasruit ontstaat?  
Neem dan contact op met Woonstichting ‘thuis.  

5

Meterkast

6
Elektrische groepen
Wat kunt u doen om overbelasting van de elektrische groepen te voorkomen?  
Sluit niet teveel apparaten per groep aan. 

Aardlekschakelaar
  Uw installatie is voorzien van een aardlekschakelaar.  
  Deze schakelt de stroom direct uit wanneer er  
  kortsluiting is. Dat is wel zo veilig.
  
  Om zeker te weten dat uw aardlekschakelaar  
  werkt, is het belangrijk om deze eenmaal per  
  maand te testen. U drukt in dat geval op de blauwe  
  testknop ‘T’ (zie foto). Zodra u op deze knop drukt,  
  moet de aardlekschakelaar direct uitschakelen waarbij 
de schakelaar naar beneden valt. Is de stroom uitgeschakeld en de schakelaar naar beneden 
gevallen? Dan is de test geslaagd en schakelt u de schakelaar weer in, door deze omhoog  
te zetten. Vergeet na het testen niet om alle apparaten die zijn afgeslagen (zoals elektrische 
wekkers of een vriezer), weer aan te zetten. 

Is de schakelaar tijdens de test niet naar beneden gevallen? Neem dan contact op met ‘thuis.

 
  
   Wilt u tijdens het testen uw woning volledig spanningsloos maken, zet dan 

ook de omvormer uit. Deze vindt u op zolder in de rode kast behorende bij  
de zonnepanelen.

1 2 3
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SpaarpompInstallaties &

Verwarming
Uw nieuwe verwarming bestaat uit twee installaties: op de begane grond zijn met water gevulde 
radiatoren geplaatst, op de eerste verdieping bevinden zich elektrische radiatoren.

Radiatoren begane grond

• Op de zolder is een Spaarpomp geplaatst. Deze verwarmt de radiatoren op de begane grond. 
•  Laat de radiatorknop van deze radiatoren altijd open staan. Veel mensen ervaren een tempe-

ratuur van 20°C als prettig. Daarom is het advies om dit als constante binnentemperatuur 
aan te houden. Iedere graad hoger zorgt voor een stijging van 7% in de stookkosten.  

•  Een minimale temperatuurverlaging ’s nachts werkt bij deze radiatoren het meest energiezui-
nig. Zet de kamerthermostaat daarom voordat u naar bed gaat op 19°C, niet lager. Bij een lagere 
temperatuur koelt de woning zoveel af dat het opwarmen ’s ochtends extra energie kost. 

Radiatoren eerste verdieping

•  De elektrische radiatoren op de eerste verdieping verbruiken de minste energie wanneer u 
deze alleen inschakelt op het moment dat u van de ruimte gebruikmaakt.

 Verwijder alle brandbare spullen die eventueel op de radiator liggen, voordat u deze aanzet. 

De installateur van de Spaarpomp en boiler neemt ook het onderhoud hiervan voor zijn rekening.

Een algemene energiebesparende tip is om ‘s avonds de gordijnen dicht te 
doen, dit isoleert extra.

 Maak het uzelf gemakkelijk en stel de temperatuur één keer in. Dan heeft uw woning voortaan altijd de gewenste 
temperatuur, zonder dat u er iets voor hoeft te doen! 

7
Uw woning comfortabel warm met de Spaarpomp 
Zoals gezegd wordt uw woning op twee manieren verwarmd: de bovenverdieping wordt verwarmd met behulp van elektrische radiatoren 
en de begane grond door met water gevulde radiatoren welke worden verwarmd door de Spaarpomp. Een Spaarpomp werkt anders dan 
een CV ketel. Het grote voordeel van deze installatie is dat deze in uw woning een constante temperatuur creëert. Hiervoor moet u wel op 
een nieuwe manier omgaan met de thermostaat. In de onderstaande tips leest u precies hoe u de thermostaat en centrale afzuiging zo 
inzet dat u uw woning slim en energievriendelijk verwarmt!

Een constante temperatuur, zo geregeld
De temperatuur op de benedenverdieping stelt u in met behulp van de kamerthermostaat. Hierbij is het advies om de temperatuur zoveel 
mogelijk gelijk te houden en deze ’s nachts maar met maximaal een graad te verlagen. 

De radiatoren werken met laagtemperatuurverwarming. Dit bekent dat de radiatoren niet meer gloeiendheet worden maar een constante, 
lage temperatuur hebben. Hierdoor voelen ze meestal lauwwarm aan. 

Hoe werkt de thermostaat? 
De kamerthermostaat beneden stuurt de Spaarpomp aan. U bedient de thermostaat als volgt:
1.  Om de gewenste temperatuur in te kunnen stellen, draait u aan de knop. 

De temperatuur verschijnt in de display.
2. Na drie seconden verschijnt in het scherm de huidige temperatuur van de ruimte. 
3. Brandt het vlammetje, dan is de spaarpomp aan het werk. 

  

TIPTIP
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Centrale afzuiging in de woning
De ventilatielucht in uw woning is een belangrijke bron van energie voor de Spaarpomp. Daarom is uw woning voorzien van een centrale 
afzuiging. Deze kunt u bedienen met een drie-standen schakelaar in de badkamer. Het op de juiste moment schakelen naar een andere 
ventilatiestand, kan u een besparing op uw energierekening opleveren. Hoe dit werkt, leggen we u graag uit. 

Bent u thuis, dan staat de Spaarpomp standaard op ventilatiestand 2. 
Er zijn echter situaties waarin het slimmer is om de ventilatiestand aan te passen. 

Stand 1 (laag):

Dit is de afwezigheidsstand. Deze schakelt u in wanneer u de woning verlaat. 

Stand 2 (midden):

Bent u weer thuis, zet de ventilatie dan weer terug op deze stand. 

Stand 3 (hoog):

Gaat u koken of douchen, dan schakelt u over op ventilatiestand 3. In deze stand 
wordt warme, vochtige lucht afgevoerd en vervolgens gebruikt om de woning 
energiezuinig te verwarmen. Na circa één uur valt de schakelaar automatisch 
terug op stand 2, dit is de timerfunctie.

 Het hebben van frisse lucht in huis is heel belangrijk. U kunt dan ook gerust af en toe de ramen openzetten. 
Doe dit echter maximaal een kwartier. Tijdens het luchten gaat er namelijk ook warmte verloren die uit de 
lucht kan worden gewonnen. 

Gebruikershandleiding Masterwatt 
Modern Plus elektrische radiator 
slaapkamers.

Het is in het belang van uw eigen 
veiligheid dat er geen brandbare 
materialen op de elektrische 
radiatoren liggen wanneer 
u deze gebruikt.

verwarmingElectrische
8

op de slaapkamers 
en badkamer

De Masterwatt Modern Plus 
De Masterwatt Modern Plus is een elektrische 
radiator met ingebouwde regelthermostaat 
en klokregeling bedoeld voor ruimtes met slechts 
één radiator. De radiator bevat onderin een 
elektrisch element. Dit element brengt in korte 
tijd een warme luchtstroom op gang. Hierdoor 
warmt de radiator de betreffende ruimte snel op.  

  
   De actuele status van de Modern Plus leest u af op de display. 

Rechts bovenin vindt u de datum. In de balk onderin kunt u 
zien wat het ingestelde verwarmingsprogramma is. 

                  
   Activeer de radiator door één keer op de knop ‘aan’ te drukken. 

Druk bij het verlaten van de ruimte op de knop ‘uit’. 

   De Modern Plus heeft een aantal verschillende bedrijfsmodi, die 
kunnen worden geselecteerd door te drukken op de “Mode” toets.

   

TIP Comfort Economisch Vorstbeveiliging
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Gebruikershandleiding De Masterwatt Modern Plus
                                                                                              

Wanneer u op de I toets drukt, ziet u de ingestelde temperatuur. Laat het scherm het ON symbool zien? 
Dat is het te koud in de kamer en is verwarming nodig.

Comfort Continu Bedrijf
Het temperatuurbereik van de verwarming loopt van +5°C tot 35°C. U kunt de juiste temperatuur instellen 
in stappen van 0.5°C met behulp van de + of – toets.

Eco Continu Bedrijf
De hoogte van de Eco instelling hangt af van de ingestelde comforttemperatuur. Gemiddeld genomen ligt 
de Eco temperatuur zo’n 8,5° onder de Comfort temperatuur. Deze waarde stelt u in via confi guratie menu 1. 
Zie hiervoor de uitgebreide meegeleverde handleiding.

Permanente vorstbeveiliging
De temperatuur voor permanente vorstbeveiliging kan ingesteld worden in stappen van 0,5°C door te drukken 
op de + of – toets (met een temperatuurbereik van +5°C tot +7°C).

Automatische Modus
Met het instellen van deze modus kan het apparaat een ingesteld weekprogramma volgen. Voor het instellen 
of aanpassen van een weekprogramma raadpleegt u de meegeleverde handleiding.

Tijd begrensde temperatuurinstelling (Party-functie)
Wilt u de temperatuur van de radiator instellen op een bepaalde hoogte binnen een bepaalde tijd, dan drukt u op 
de zandlopertoets. Stel de gewenste temperatuur in (+5°C tot +30°C) met de + of – toets. Druk vervolgens op OK om 
deze te bevestigen en stel de gewenste tijdslimiet in (30 minuten tot 72 uur) met de + of – toets. Bevestig opnieuw 
met behulp van de OK-toets. Om de begrensde temperatuurinstelling op te heffen, drukt u weer op OK.

Afwezigheidsfunctie
Bent u gedurende een korte of langere periode niet thuis, dan kunt de thermostaat tot maximaal 365 dagen 
op vorstbeveiliging zetten. Het aantal dagen stelt u in met de + of – toets en bevestigt u door op OK te drukken. 
U heft de afwezigheidsinstellingen op, door simpelweg weer op OK te drukken.

Toetsenbordvergrendeling
Wilt u het toetsenbord van de thermostaat vergrendelen, druk dan de + en – toets gedurende 5 seconden 
tegelijkertijd in. Drukt u nu op een willekeurige toets dan ziet u op de display het woord ‘Lo’ verschijnen. 
Om het toetsenbord te ontgrendelen drukt u opnieuw 5 seconden lang de + en – toets in. Het woord ‘Lo’ zal 
dan verdwijnen en u kunt het toetsenbord weer gewoon gebruiken. 
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Energiebewust
wonen
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Beschrijving bediening en gebruik
Aan linkerkant van deze fan heater bevindt zich een AAN- en UITSCHAKELAAR.  
Zet u het apparaat uit, dan worden alle interne componenten spanningsvrij geschakeld.
De volgende bedieningselementen zijn beschikbaar op het voorpaneel:
A   Aanwezigheidssensor
B  Display
C  Toets tonen en verhogen 
D  Toets tonen en verlagen 
E  Mode instellingen
F  Toets vorstvrije modus
G  Weekprogramma modus.
H  Toets stand-by
I  Led-indicator lampje vorstvrije modus
J  Led-indicator lampje weekprogramma modus 
K  Led-indicator lampje functie

De fan heater voor de badkamer beschikt over een aanwezigheidssensor en automatische energiebeheerfunctie. 
Deze zorgen samen voor een lager energieverbruik: wanneer de aanwezigheidssensor geen personen in de  
badkamer detecteert, wordt de omgevingstemperatuur automatisch verlaagd. Signaleert de sensor wel een  
persoon in de ruimte, dan past de radiator de temperatuur direct aan naar de ingestelde comforttemperatuur.  
Verder houdt de automatische elektronische vermogensselectie de temperatuur die is ingesteld op de elektronische 
thermostaat voortdurend op peil.

De aanwezigheidssensor kan niet worden uitgeschakeld en heeft twee verschillende modi: automatisch  
of geprogrammeerd.

Filter
De radiator in de badkamer bevat een filter dat het verwarmingselement tegen stof en vuil beschermt. Wilt u uw radiator  
in perfecte staat houden, dan is het belangrijk dat het filter iedere zes maanden wordt schoongemaakt. Dit doet u door  
het filter te verwijderen en dit eenvoudig met water te reinigen. Plaats het filter daarna terug in de radiator. 

Handdoeken
•  De radiator bevat een handdoekhouder die aan de achterkant is voorzien van vier extra haken.
•  Hang uw handdoek(en) alleen op zoals aangegeven op de afbeeldingen.

Gebruikershandleiding elektrische radiator badkamer
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Zonnepanelen
9

Op uw dak bevinden zich acht zonnepanelen. Op de zolder is een  
omvormer geïnstalleerd, een ‘rode kast’ die de opgewekte energie  
van uw zonnepanelen naar de meterkast leidt. 
Hoe meer licht er op de zonnepanelen valt, hoe meer energie de panelen  
opwekken. De installatie werkt alleen overdag, ’s nachts schakelt deze uit.  
U ziet dat de installatie actief is wanneer er op de omvormer een groen lampje brandt.  
Ook kunt u op de display van de omvormer aflezen hoeveel energie er op dat moment wordt  
opgewekt en hoeveel energie er sinds de installatie van de zonnepanelen is gegenereerd. 

Storingen
Hoe herkent u een storing?
• Buiten is het licht en toch laat de display geen activiteit zien. 
• De aardlekschakelaar in de meterkast schakelt steeds uit. 
• Er knippert een rood lampje op de omvormer.

Neem in alle bovenstaande gevallen contact op Woonstichting ‘thuis.

  
  Dit mag u niet doen
  •  Plaats geen spullen op de omvormer. Ook mag u niets  

inbouwen in een kast of spullen opsluiten tussen twee  
kasten. Dit omdat de omvormer warm wordt en ruimte  
nodig heeft om te kunnen koelen. 

  •   Reinig de omvormer nooit met een natte doek of met  
reinigingsmiddel. Verwijder stof eventueel met een  
droge stofdoek. 

  •  Kom nooit aan de kabels die naar de omvormer lopen. 
  •  Koppel niets los en sluit niets aan op de voedingskabel  

die van de meterkast komt.
  •  Loop of kruip nooit over de zonnepanelen.
  •  Reinig de zonnepanelen nooit zelf.

De ventilatie van uw woning  
vindt op drie manieren plaats.  
De verschillende manieren  
worden in dit hoofdstuk  
beschreven. 

Ventilatie
10

Ventilatieroosters
In uw kozijnen in de woonkamer zijn, aan de onderzijde,  
ventilatieroosters aangebracht van het Movair® Convect  
systeem.

De werking van uw ventilatiesysteem
Voor een gezond woonklimaat is goede ventilatie essentieel. De ventilatieroosters van  
uw Movair® Convect systeem zorgen daarom voor een continue toevoer van verse lucht.  
Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat de klep van het systeem altijd open staat.

Ventilatie stopzetten 
Indien nodig, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit, kunt u het ventilatie systeem  
snel en eenvoudig sluiten. Breng de openstaande klep omlaag en het systeem is gesloten.  
Zet de Spaarpomp uit. 

Wat te doen bij calamiteiten?
Wanneer er mogelijk schadelijk stoffen vrijkomen in de buurt van uw woning, bijvoorbeeld 
vanwege een brand of andere calamiteiten, kunt u geadviseerd worden om ramen en  
deuren te sluiten. Volg dit advies altijd op en schakel op dat moment ook uw  
ventilatiesysteem uit (zie ‘ventilatie stopzetten’).

TIP
 Is de calamiteit voorbij? Zet het systeem dan eenvoudig weer open door  
de hendel omhoog te zetten. 
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Het systeem is voorzien van een basisfi lter G2.

•  U kunt dit fi lter tussentijds schoonmaken met de stofzuiger, maar beter nog kunt u het oude fi lter ieder jaar vervangen 
door een nieuwe. 

• Filterrendement > 65%.

Ventilatieroosters bovenverdieping
De glaspanelen op de bovenverdieping zijn voorzien van ventilatieroosters, type Ducoline ZR. 
De binnenklep van deze roosters is traploos te bedienen. Dit maakt de roosters eenvoudig te sluiten.  

Reiniging ventilatieroosters
• Zet de ventilatieklep met behulp van de hendel helemaal open.  
• Stof het insectenwerende afneembare binnenrooster met de hand af. 
• Vervolgens maakt u het afneembare binnenrooster schoon met de stofzuiger. 
• U reinigt het rooster met een vochtige doek en water en zeep (bv. een allesreiniger).
•  Het vuil aan de binnenzijde van het rooster (inclusief de ventilatieklep of het 

draaiende tonmechanisme) kunt u het beste verwijderen door dit weg te blazen, 
of u gebruikt hiervoor een stofzuiger, kwast of vochtige doek. Vergeet daarbij niet 
om ook de hoeken van het rooster mee te nemen. 

• Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster.

Mechanische ventilatie
Gezonde lucht
De Spaarpomp die is geïnstalleerd, verzorgt de mechanische ventilatie van uw woning. De Spaarpomp zuigt lucht af uit uw woning en zet 
warmte uit bijvoorbeeld kook- en douchedampen om naar warmte voor centrale verwarming en warm tapwater. Daarnaast zorgt dit systeem 
ervoor dat er altijd verse lucht uw woning binnenkomt. Om deze mechanische ventilatie optimaal te laten werken, is het belangrijk dat de 
toevoerroosters open staan. 
Het mechanische ventilatiesysteem kent drie standen, deze zijn te bedienen vanuit de badkamer. 

Drie ventilatiepunten
De ventilatie komt uit in de badkamer, de keuken en het toilet. U herkent de ventilatie aan de ‘afzuigrozetten’.

Tips ventilatiesysteem
1. Zet de roosters altijd open 
Voor iedere woning is het belangrijk om regelmatig te worden gelucht door ramen of roosters open te zetten, zeker voor een woning met 
mechanische ventilatie. Zorg voor een gezonde luchttoevoer en laat de roosters altijd open staan. Blijven ze dicht, dan kan er geen verse lucht 
uw woning binnenstromen. Daarnaast kunt u uiteraard ook af en toe een raam openzetten (zie punt 2).

2. Extra luchten: alleen wanneer het nodig is
De ventilatieroosters laten voldoende verse lucht de woning binnenstromen. Zet daarom alleen de ramen open wanneer u de kamer extra 
wilt luchten, bijvoorbeeld na een feestje of omdat er binnen gerookt is. Doe dit, zeker in de winter, niet langer dan een kwartier. Zo voorkomt 
u onnodig warmteverlies. 

3. Schoon systeem, gezonde lucht
Om de lucht die uw woning via het ventilatiesysteem binnenkomt vers binnen te laten stromen, is het belangrijk om het systeem schoon 
te houden. U houdt het ventilatiesysteem in optimale conditie door:
•  De drie ventilatiepunten (afzuigrozetten) minimaal eenmaal per jaar schoon te maken. Doe dit door de losse onderdelen met een sopje 

te reinigen en door stof of spinnenwebben in de koker af te stoffen of met de stofzuiger te verwijderen. 
• Plaats ieder rozet terug in het juiste ventilatiepunt. Ieder rozet is apart afgesteld.

Markeer de verschillende rozetten met een stift. Zo weet u na afl oop precies welke rozet waar moet worden terugplaatst. TIP

Vervangen fi lter in Movair® Convect systeem
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Storingen en

11

problemen
Water loopt niet weg uit de wastafel, gootsteen of douche
Bij problemen met de afvoer van het water in uw wastafel, gootsteen of douche  
kunt u de volgende acties ondernemen:
•  Controleer of het sifon niet verstopt is.
•  Plaats vervolgens een emmer onder het sifon.
•  Draai het sifon los en laat het water in de emmer lopen.
•  Verwijder de verstopping (eventueel met gebogen ijzerdraad).
•  Smeer het schroefdraad van het sifon in met vaseline zodat deze waterdicht is.
•  Plaats het sifon terug.
•    Draai de kraan open, controleer of het water nu wel wegloopt én of u het sifon goed  

heeft dichtgedraaid.
•  Is de verstopping niet verholpen, neem dan contact op met Woonstichting ’thuis. 

Verstoppingen voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen. U kunt de kans op verstoppingen verkleinen door:
•  de afvoer minimaal vier keer per jaar door te spoelen met een oplossing van soda en  

heet water. Zo krijgen vet en zeepresten geen kans om aan te koeken;
•  stoffen zoals vet nooit door de afvoer of het riool te spoelen.

De Spaarpomp werkt niet goed
In dat geval kunt u zelf de eerste stappen zetten en:
• eerst de handleiding erbij pakken (deze ligt op of naast de Spaarpomp); 
• vervolgens probeert u het probleem eerst zelf op te lossen;
• lukt dit niet? Schakel dan de hulp in van ‘thuis.

Ontluchten 
Wanneer er lucht in de verwarmingsinstallatie zit, kan deze niet optimaal functioneren.  
U hoort bijvoorbeeld borrelende geluiden uit de radiator komen of de radiator wordt  
niet helemaal warm. In dat geval moet u de installatie ontluchten. Hoe u dat doet,  
leest u in de handleiding die bij de warmtepomp hoort.

bij het ontluchten:  
het water in de leiding  
kan vies zijn en vlekken  
veroorzaken. Houd daarom, 
als u gaat ontluchten, een 
bakje of doek onder het  
ontluchtingspijpje.

TIP
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Behalve dat het goed is voor  

het milieu, levert het zuinig  

omgaan met gas, elektriciteit en 

water ook financiële voordelen op. 

 Daarom delen we hieronder 

graag nog wat water- en  

energiebesparende tips met u. 

12
Hoe kunt u     
    zelf 

besparen? 

Water - en elektriciteitsverbruik
Schaft u een huishoudelijk apparaat aan? Weeg dan in uw keuze voor een nieuw apparaat ook het 
energieverbruik mee.

Andere manieren om energie te besparen, is door te kiezen voor spaarlampen of Ledverlichting en 
waterbesparende douchekoppen. Hiermee bespaart u energie én geld. 

En tenslotte: verbruik niet meer energie dan noodzakelijk! Op de site van uw energieleverancier 
leest u nog meer tips over het besparen van energie.

 Veel warmte gaat verloren via de ruiten, ook door Triple glas!  
Sluit daarom ‘s avonds en ‘s nachts de gordijnen of binnen zonwering.

Maak gebruik van de gratis warmte van de zon door deze juist in  
de koude maanden volop naar binnen te laten schijnen. 

Ventileer niet meer dan nodig.

energie

1

2

3
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Schoonmaken 13
algemeen

Ruiten Wand- en 
vloertegels

Kozijnen Keukenkastjes

Sanitair RVS spoelbakken

Vies/Vuil Maak schoon met                Let op

Cement- en 
kalkspatten

Water met een scheutje azijn Pas op voor krassen door zand

Verfspatten Voorzichtig met platte kant  
van scheermesje

Pas op voor krassen

Stickers Lijmresten verwijderen met  
stickerverwijderaar

Eerst zoveel mogelijk lostrekken

Vuil/stof Niet schurend en oplosmiddelvrij  
schoonmaakmiddel

Vies/Vuil Maak schoon met                Let op

Vuil/stof Natuurlijke zachte (groene) zeep Geen thinner, aceton of benzine gebruiken, 
dit is te agressief voor kunststof.  
Geen schurende Schoonmaakmiddelen

Stickers Lijmresten verwijderen met  
stickerverwijderaar

Eerst zoveel mogelijk lostrekken

Vuil/stof Natuurlijke zachte (groene) zeep Geen schurende   schoonmaakmiddelen 
gebruiken

Hardnekkige 
vlekken

met spiritus of terpentine Geen schurende   schoonmaakmiddelen 
gebruiken

Vuil/stof Verdund bleekwater niet  
krassend schoonmaakmiddel

Pas op met schuursponsjes, ook die van 
plastic

Vuil/stof Natuurlijke zachte (groene) zeep Na schoonmaken eventueel beschermlaag  
aanbrengen op vloertegels

Vuil/stof Natuurlijke zachte (groene) zeep Geen schurende schoonmaakmiddelen

Stickers Lijmresten verwijderen met  
stickerverwijderaar

Eerst zoveel mogelijk lostrekken
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Schoonmaken algemeen

Kunststof  
aanrechtbladen

Vensterbanken

Schilderwerk*

Vervuiling Maak schoon met                Let op

Vuil/vlekken Natuurlijke zachte(groene) zeep Beslist geen thinner, aceton of benzine,  
dit zal het blad beschadigen.

Water met huishoudelijk reinigingsmiddel Pas op met schuursponsjes,  
ook die van plastic

Vuil/stof Natuurlijke zachte (groene) zeep Beslist geen thinner, aceton of benzine  
gebruiken. Dit zal de verf beschadigen.

Hardnekkige 
vlekken

Spiritus of terpentine Geen schurende schoonmaakmiddelen  
gebruiken 

Vies/Vuil
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14Zelf aangebrachte (ZAV) en inrichting woningvoorzieningen

Wat mag wel en wat mag  niet?

ZAV staat voor zelf aangebrachte verandering, voorziening, verbetering of verwijdering. In het ZAV-beleid gaat het over de afspraken en  
de wijze van aanvragen voor toestemming. Voor veel ZAV’s moet u vooraf toestemming vragen aan ‘Woonstichting ’thuis

Het volledige ZAV-beleid van Woonstichting ’thuis vindt u terug op de website van Woonstichting ’thuis.

Nu de werkzaamheden aan uw woning zijn voltooid, is uw woning veel beter geïsoleerd dan voorheen. Uw woning is gasloos geworden en  
is voorzien van optimale ventilatie. Ook is de geluidwering tussen de woningen onderling verbeterd. Hierdoor is uw woning comfortabeler  
geworden en gaat u minder energie gebruiken voor de verwarming van uw woning.

Bij de uitvoering van de verbeteringen aan uw woning is de opbouw van de gevels, daken en de woning scheidende wand veranderd.  
Ook is uw woning beter afgedicht tegen ongewenste tochtverschijnselen. Woonstichting ’thuis wil graag dat deze verbeteringen ook  
in de toekomst goed blijven.

Wilt u iets aan uw woning veranderen? Dan moet u hierbij rekening houden met wat er kan en mag bij het aanbrengen van die verandering.

In dit boekje hebben we u al gewezen op een een aantal zaken, waarmee rekening moet worden gehouden. Deze vatten we hieronder  
nogmaals kort voor u samen. 

Voorzieningen aan de gevels zoals zonwering mag u alleen aanbrengen met behulp van speciale isolatiepluggen (LJ-Solutions).  
Deze mogen alleen door een gespecialiseerde vakman worden aangebracht.

Bij het plaatsen van overkappingen, veranda’s, uitbouwen e.d. moet bij de, voor deze voorzieningen altijd verplichte, ZAV-aanvraag  
duidelijk worden aangegeven dat deze voorziening een eigen zelfstandige draagconstructie en bijbehorende fundering heeft.  
Deze voorzieningen mogen niet dragend aan de gevel worden bevestigd.

Doorvoeringen door de nieuwe gevels en de kozijnen, ramen en deuren zijn niet toegestaan. Ook mogen er geen  
voorzieningen worden aangebracht op of aan de nieuwe kozijnen, ramen en deuren. Dit betekent eveneens dat  
open haarden, gaskachels, airco’s en doorvoeren voor wasdrogers, afzuigkappen en andere voorzieningen niet  
meer mogelijk zijn. Kattenluiken zijn ook niet meer mogelijk in de nieuwe deuren.

Om geluidwering (luchtgeluid) tussen de woningen te verbeteren zijn er op de begane grond en de verdieping voorzetwanden ter  
plaatse van de woning scheidende wanden aangebracht.
In de algemene voorwaarden bij verhuur van Woonstichting ’thuis is opgenomen dat in een woning voldoende geluiddempende  
vloerbedekking aan te leggen (zoals tapijt met een foam rug) ter voorkoming van geluidsoverlast via de vloeren.

Als u iets wil ophangen aan de nieuwe geluidwerende binnenwand / voorzetwand mag dat met enkel met spaanplaatschroeven met  
grove draad. In de wand mag niet worden geboord en er mogen geen doorvoeringen of sparingen in deze wand worden aangebracht.
Aanvragen voor het aanbrengen van rolluiken zullen voor de verbeterde en nog aan te pakken woningen in ’t Ven niet meer worden  
goed gevonden.

Voor vragen rondom ZAV’s en de specifieke eisen waaraan deze moeten voldoen kunt u terecht bij de technisch beheerder van  
Woonstichting ’thuis. De technisch wijkbeheerder kan u verder helpen bij uw ZAV-aanvraag.

Niet goedgekeurde ZAV’s zullen niet meer worden gedoogd en door u, op eigen kosten, op eerste aanzegging moeten worden verwijderd. 
Schade aan de woning als gevolg van, door u, aangebrachte ZAV’s zal door Woonstichting ’thuis op u worden verhaald.

Voor aanvullende informatie: 
https://www.mijn-thuis.nl/Ik-ben-huurder/Woning-aanpassen/Zelf-woning-aanpassen/?q=zav
https://www.mijn-thuis.nl/Thuis/public/download/Brochures/LR_THU1311-20_BRO_AlgemeneVW_WT1.pdf
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