Woonwijzer

Het gebruik van
uw koopwoning
Tips en advies

www.vestia.nl

Woord vooraf
Van harte gefeliciteerd
met de aankoop van uw
woning!

Het kopen van een woning is een grote stap. Het is een investering waar u hopelijk vele jaren van kan
genieten. Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.
Om uw woning optimaal te gebruiken en te onderhouden, geven wij u graag wat nuttige tips.
Bewaar deze Woonwijzer op een handige plek. Er staan aanwijzingen in waar u ook op een later
moment nog gemak van kunt hebben. Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure? Neemt u
dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 124 33 33.
Wij wensen u veel woonplezier in uw woning!
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Inleiding
Onlangs heeft u het koopcontract voor de aankoop van uw woning getekend. Een bijzonder moment
waarmee het moment dat u eigenaar van de woning wordt een stap dichterbij is gekomen. Er breekt
nu een spannende tijd die vaak besteedt wordt aan het verkrijgen van de benodigde financiering.
Maar ook een tijd waarin u verdere plannen kunt gaan maken voor de inrichting of verbouwing van
uw woning.

Over een aantal weken heeft u een afspraak bij de notaris
om de koop definitief te maken. Vanaf het moment dat u

Welke stappen doorloopt u?

de leveringsakte tekent bij de notaris en de sleutels ontvangt, bent u officieel de eigenaar van de woning. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de woning.

1 Tekenen koopakte

d

2 Eindinspectie (hoofdstuk 1.1)

d

3 Eigendomsoverdracht

d

In deze Woonwijzer leest u belangrijke informatie over de
ingebruikname van uw woning en geven wij u tips om zoveel mogelijk van uw woning te genieten. In hoofdstuk 1
leggen wij u uit hoe de eindinspectie voorafgaand aan het
overdrachtsmoment bij de notaris verloopt en wat u moet
doen als u gebreken vaststelt. In hoofdstuk 2 en 3 leest
u meer over het afsluiten van de benodigde verzekeringen en contracten met energie- en waterleveranciers.
Koopt u een appartement, dan leest u in hoofdstuk 4 meer

r

Verzekering regelen (hoofdstuk 2)

r

Aansluiting energie- en waterleveranciers

over de rol van de Vereniging van Eigenaren (VvE),

(hoofdstuk 3)

waar u als koper van een appartement automatisch lid van
wordt. Koopt u een eengezinswoning dan is dit hoofdstuk
in de meeste gevallen niet voor u van toepassing. Ook
geven wij nuttige tips over de elektrische installatie in
uw woning (hoofdstuk 5) en overige installaties als verwarming, waterleiding en riolering (hoofdstuk 6). In hoofd-

4 Eventueel melden gebreken
binnen 14 dagen (hoofdstuk 1.2) d

stuk 7 vindt u tips voor het schoonmaken van diverse
onderdelen en materialen in uw woning. Tot slot geven wij
u in hoofdstuk 8 algemene informatie over gezondheid
en veiligheid in uw woning.
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5 Veilig klussen en wonen
r

Elektra (hoofdstuk 5)

r

Installaties (hoofdstuk 6)

r

Schoonmaken van uw woning (hoofdstuk 7)

r

Gezondheid en veiligheid (hoofdstuk 8)

d

1 Inspectie
Voordat de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvindt, heeft u de gelegenheid om de
gekochte woning te inspecteren. Koopt u als huurder van Vestia de woning waarin u reeds woont,
dan komt de eindinspectie te vervallen.

1.1 Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie loopt u samen met de makelaar
door de woning om te controleren of de woning in de staat
verkeert die met u is overeengekomen bij de aankoop.
Tijdens deze inspectie noteert de makelaar ook de meterstanden van de gas-, elektra- en wateraansluiting. Schrijft
u hierbij goed mee. Zo verzekert u zich ervan dat u alleen
betaalt voor uw eigen gebruik.

Ook als u de woning niet direct bewoont, maar bijvoorbeeld eerst gaat verbouwen of op vakantie gaat,
blijven de 14 dagen onverminderd van kracht.
Loop uw woning dus voorafgaand aan de eigendomsoverdracht met de makelaar goed na! Ook
wanneer u de verwarming niet gebruikt, blijven de
14 dagen onverminderd van kracht. Start dus ook in
de zomer uw verwarming op!

Als u tijdens de eindinspectie zaken aantreft die niet met
u zijn overeengekomen, kunt u deze aangeven op het
inspectierapport. De makelaar legt dit rapport ter beoordeling voor aan Vestia. De makelaar laat u vervolgens weten,
welke punten Vestia wel en/of niet oppakt en binnen welke
termijn dat gebeurt.

1.2 Gebreken na overdracht van de woning
U koopt de woning van Vestia. Vestia is echter alleen
verhuurder van de woning geweest en geen bewoner.
Dit maakt dat Vestia niet altijd op de hoogte is van eventuele gebreken van de woning. Een taxateur en makelaar
beoordelen de woning en stellen de adviesverkoopprijs
vast. Op basis hiervan verkoopt Vestia de woning. Het is
erg belangrijk dat u de eindinspectie zorgvuldig uitvoert.
Gebreken die u na de eigendomsoverdracht bij de notaris
in de woning aantreft, zijn voor uw eigen rekening.
Als service verhelpt Vestia mogelijk en uitsluitend onderstaande gebreken nog wel:
r

CV-storingen (niet van toepassing bij stadsverwarming);

r

(Actieve) Lekkages aan leidingen en het dak;

r

Problemen met elektra (tenzij vermeld in keuringsrapport)

Let op
Constateert u één van bovenstaande gebreken?
Maak deze dan uiterlijk binnen 14 dagen na de
eigendomsoverdracht kenbaar bij de makelaar.
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Let op
Verricht u binnen de meldingsperiode van 14
dagen zelf werkzaamheden aan een installatie
of onderdeel? Dan kan Vestia uw klacht niet
meer in behandeling nemen.
Constateert Vestia achteraf dat u zelf werkzaamheden heeft verricht? Dan brengen wij de
gemaakte kosten bij u in rekening.

2 Verzekeringen
Vanaf het moment van de eigendomsoverdracht bij de notaris gaat het risico van de woning over op u.
U bent vanaf dit moment zelf aansprakelijk voor de woning en verantwoordelijk voor een verzekering
van uw woning (de opstal) en uw inboedel.

2.1 Opstalverzekering

2.2 Inboedelverzekering

Met een opstalverzekering verzekert u zaken die vast-

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel aan te

zitten in of aan uw woning, zoals bijvoorbeeld het dak,

bevelen. Hiermee dekt u namelijk zowel de schade aan

leidingwerk, de centrale verwarming en sanitair. Heeft u

uw inboedel als diefstal van uw eigendommen. Over het

een eengezinswoning gekocht, dan is het raadzaam een

algemeen dekt een inboedelverzekering schades die ver-

opstalverzekering af te sluiten. Veel hypotheekverstrekkers

oorzaakt worden door storm, regen, inbraak, vandalisme,

verplichten u een opstalverzekering af te sluiten die in gaat

lekkage en brand. In de algemene voorwaarden van de

op het moment van de eigendomsoverdracht bij de notaris.

verzekeringsmaatschappij vindt u de exacte dekking.

Heeft u een appartement gekocht? Dan heeft de Vereni-

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van de

ging van Eigenaren (VvE, zie ook hoofdstuk 4) de opstal-

regio waarin u woont, het soort huis dat u bewoont en de

verzekering afgesloten. De kosten hiervoor voldoet u via de

hoogte van het te verzekeren bedrag.

maandelijkse VvE-bijdrage.
Zorg dat het verzekerde bedrag voldoende is om
uw eigendommen, die verloren kunnen gaan, te
vergoeden. Een verzekeringsadviseur kan u hierover
informeren.

Let op
Bepaalde verbouwingen en/of voorzieningen in
appartementen (denk bijvoorbeeld aan bepaalde wand-/vloerafwerking of een dure keuken/
badkamer) worden soms niet gedekt door de
opstalverzekering van de VvE. In dat geval kunt
u dat ‘eigenaarsbelang’ aanvullend laten verzekeren.

2.3 Glasverzekering
Heeft u een eengezinswoning gekocht? Dan kunt u de
glasverzekering meenemen in de opstalverzekering die u
afsluit. Een glasverzekering is niet verplicht, maar wel raadzaam. Bij appartementen sluit de Vereniging van Eigenaren
de glasverzekering af. De kosten hiervoor voldoet u via de
maandelijkse VvE-bijdrage.

3 Energie- en waterleveranciers
Tijdens de eindinspectie heeft de makelaar de meterstanden van elektra en water genoteerd. Deze
heeft u nodig wanneer u zich aanmeldt bij de energie- en waterleveranciers. Als u eerst huurder was
van uw woning hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Energie

Water

U bepaalt zelf van welke leverancier u elektriciteit en gas

U meldt zich zelf aan bij het waterleidingsbedrijf.

wenst te ontvangen. Het is verstandig om u hierover vooraf

Het waterleidingsbedrijf kunt u niet zelf kiezen. Op de

goed te laten informeren. Op het internet vindt u diverse

website www.kraanwater.nu kunt u achterhalen welk wa-

websites waarop u de verschillende energieleveranciers met

terleidingbedrijf actief is in uw postcodegebied. Bij appar-

elkaar kunt vergelijken. De eventuele kosten voor aanslui-

tementen verrekent in sommige gevallen de Vereniging van

ting zijn voor uw rekening.

Eigenaren de kosten voor water. In dat geval hoeft u zelf
niets te regelen. Heeft u een appartement gekocht, dan
kunt u op de begroting van de VvE nakijken of de waterkosten hierin zijn opgenomen.
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4 Vereniging van Eigenaren (VvE)
Het is mogelijk dat u bij de aankoop van uw woning automatisch lid wordt van een Vereniging van
Eigenaren (VvE). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een appartement koopt of bij aankoop van
een eengezinswoning met een gemeenschappelijke binnentuin of parkeergarage. Het lidmaatschap
van de VvE is verplicht en niet opzegbaar.

4.1 Wat is een VvE?

het kan ook voorkomen dat een andere organisatie het

Wanneer u een appartement koopt, wordt u feitelijk

beheer van uw VvE verzorgt. De beheerder van de VvE kunt

eigenaar van een appartementsrecht. Het lidmaatschap

u terugvinden in de VvE-stukken die u bij de koopakte

van de VvE betekent in dit geval dat u medeeigenaar bent

ontvangt.

van het hele gebouw en dat u daarnaast een exclusief
gebruiksrecht heeft van het privégedeelte van uw woning,
eventueel in combinatie met een eigen berging en/of stal-

4.3 Maandelijkse bijdrage

lingsplaats. In de splitsingsakte en de splitsingstekeningen

Via de maandelijkse VvE-bijdrage betaalt u voor de

kunt u nalezen wat is aangemerkt als gezamenlijk eigen-

gezamenlijke kosten aan de gezamenlijke delen van het

dom en wat als privébezit. Alle eigenaren vormen samen de

gebouw. De hoogte van de maandelijkse bijdrage stellen

Vereniging van Eigenaren.

alle eigenaars samen vast tijdens de jaarlijkse ALV en is
gebaseerd op het aandeel in de splitsing. De meerjaren-

De VvE heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen

onderhoudsbegroting en een begroting van de algemene

van de eigenaren te behartigen. De vereniging voert het

kosten vormen vaak het uitgangspunt bij het vaststellen

beheer en zorgt voor het onderhoud van de gemeenschap-

van de maandelijkse bijdrage. Ook de beslissingen hierover

pelijke gedeelten van het gebouw.

nemen alle eigenaars gezamenlijk in de jaarlijkse ALV.

Voorbeelden hiervan zijn:
r

Onderhoud van het gebouw, zoals schilderwerk aan de

r

Schoonmaak van het trappenhuis;

4.4 Splitsingsakte en huishoudelijk
regelement

r

Onderhoud van het dak;

Een splitsingsakte kan verwijzen naar een (bepaald) model-

r

Verzekeren van het gebouw (niet de inboedel);

reglement. Een modelreglement bevat algemene bepalin-

r

Onderhoud van de gemeenschappelijke technische

gen die voor een groot aantal VvE’s toepasbaar zijn. Dit is

installaties, zoals lift en de hydrofoor;

vaak een afgeleide van het Burgerlijk Wetboek 5, aange-

r

Toekomstig te verwachten onderhoud.

vuld met behoeftes die voortkomen uit de praktijk.

buitengevel;

Als eigenaar bent u verplicht bij te dragen in de gemeen-

Hiernaast kan de VvE een huishoudelijk reglement vast-

schappelijke kosten. Dat gebeurt door middel van een

stellen. In het huishoudelijk leggen de bewoners afspraken

maandelijkse financiële bijdrage die u aan de VvE betaalt.

vast om de leefbaarheid in het gebouw te waarborgen.
Denkt u bijvoorbeeld aan regels voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en de eisen waaraan zonwering

4.2 Hoe zit een VvE in elkaar?

moet voldoen. In de splitsingsakte is opgenomen hoeveel

De belangrijkste organen van een VvE zijn de Algemene

‘stemmen’ er aanwezig moeten zijn op de vergadering

Ledenvergadering (ALV) en het Bestuur. De ALV is een

om over het huishoudelijk reglement te kunnen beslissen.

vergaderbijeenkomst van alle appartementseigenaren.

Als er een huishoudelijk reglement is opgesteld voordat

De vergadering neemt in principe alle besluiten. Het be-

u de woning kocht, heeft u dit bij ondertekening van de

stuur van de VvE moet deze besluiten uitvoeren.

koopovereenkomst van de makelaar ontvangen. U kunt het
reglement ook opvragen bij de (administratief) beheerder

Tijdens de eerste ALV wordt de VvE geactiveerd en stellen
de leden de maandelijkse bijdragen definitief vast. Bij een
groot deel van de appartementen die Vestia verkoopt,
verzorgt Vestia VvE-beheer het beheer van de VvE, maar
7
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van de VvE.

5 Elektra
In uw woning is een elektrische installatie aanwezig. Omdat de elektriciteit in woonhuizen wordt
ingevoerd met een spanning van 230 Volt, is het raadzaam altijd voorzichtig om te gaan met de
elektrische aansluitingen in uw woning. In dit hoofdstuk geven we u uitleg over de verschillende
onderdelen van de elektrische installatie en het gebruik ervan.

5.1 Meterkast

stroomverbruik. Het is daarom raadzaam om deze appa-

Hoofdzekering

raten op een eigen groep aan te sluiten. Sluit u op deze

Uw energiebedrijf zorgt ervoor dat de elektriciteit via de

apparatengroepen ook geen andere apparaten aan en

dienstleiding bij u in de meterkast binnenkomt. Deze kabel

gebruikt u ze niet voor uitbreiding van de installatie.

wordt aangesloten in de verzegelde aansluitkast, waar zich
ook de hoofdzekering bevindt. Bij overbelasting van de

Aardlekschakelaar

installatie kan de hoofdzekering doorslaan. Neem in dat

De elektriciteitsgroepen worden soms beveiligd door mid-

geval contact op met uw energiebedrijf. Overbelasting kan

del van één of meerdere aardlekschakelaars. Op de groe-

ontstaan door ondeskundige uitbreiding van de installatie

penkast en/of de groepenkaart staat aangegeven welke

of door het aansluiten en gebruik van te veel apparaten.

groepen door welke aardlekschakelaar worden beveiligd.
De aardlekschakelaar schakelt de aangesloten groepen

Elektriciteitsmeter

onmiddellijk uit in geval van een aardlek. Hij reageert als er

Boven de hoofdstoppenkast bevindt zich de elektrici-

stroom weglekt door ondeugdelijke installatie of door het

teitsmeter (de kWh-meter). Ook deze meter is verzegeld en

aansluiten van ondeugdelijke apparaten op wandcontact-

werkzaamheden aan de meter mogen uitsluitend worden

dozen.

uitgevoerd door uw energiebedrijf. Op de elektriciteitsmeter kunt u het energieverbruik aflezen.

Testen aardlekschakelaar
Voor een veilige installatie is het noodzakelijk dat de aard-

Hoofdschakelaar

lekschakelaars goed werken. Bij voorkeur controleert u

Afhankelijk van de uitvoering en omvang van de installatie

de werking 2x per jaar. Druk de testknop (T) in, indien de

kan uw installatie zijn uitgerust met een hoofdschake-

schakelaar uitschakelt is de werking in orde. Schakelt de

laar. Deze hoofdschakelaar is geplaatst tussen de elek-

schakelaar niet uit, dan duidt dit op een defect en is herstel

triciteitsmeter en de groepenkast of opgenomen in de

door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf nood-

groepenkast zelf. De hoofdschakelaar gebruikt u bij een

zakelijk.

installatie met een uitgebreid aantal groepen, maar ook als
bijvoorbeeld de groepenkast en de elektriciteitsmeter zich
niet in dezelfde ruimte bevinden.
Groepenkast
Boven de elektriciteitsmeter bevindt zich de groepenkast.
Deze kast noemt men ook wel de stoppenkast of de
verdeelkast. De groepenkast verdeelt de elektriciteit over
meerdere groepen.
Iedere elektragroep is beveiligd tegen overbelasting door
installatieautomaten met een ingebouwde eigen groepsaardlekschakelaar of door een zekering met een stop. Het
maximale toelaatbare stroomverbruik staat meestal op
de betreffende groep aangegeven. Is dit niet het geval en
twijfelt u? Raadpleeg dan een expert, zoals een elektrotechnisch installatiebedrijf. Wasmachines, elektrische ovens,
wasdrogers en vaatwassers zijn apparaten met een hoog
8
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Het testen van uw aardlekschakelaar schakelt
tijdelijk de stroom uit. Elektrische klokken moet u
opnieuw instellen. Doe de test daarom wanneer
de wasmachine, oven, computer, etc. niet in
gebruik zijn.

5.2 Storingen

afstoomt. Zorg bij montagewerkzaamheden ook dat uw

Een stroomstoring kan voorkomen door overbelasting van
het stroomnetwerk. Dit kan gebeuren door ondeskundige

handen, gereedschap en het materiaal goed droog zijn.
r

Het ophangen van een lamp kunt u vanzelfsprekend zelf

uitbreiding van groepen, of doordat er teveel apparaten

doen. Wilt u de installatie wijzigen of uitbreiden, dan

binnen één groep tegelijk in gebruik zijn. Ook een defect

adviseren wij u een erkend elektrotechnisch installatie-

aan een elektrisch apparaat kan ervoor zorgen dat de

bedrijf in de arm te nemen. Doet u dit toch zelf, houdt

stroom uitvalt. Als er een stroomstoring optreedt, kunt u

u dan in ieder geval rekening met de wettelijke eisen en

het volgende doen:

met de voorschriften van uw energiebedrijf.
r

1. Controleer eerst of de stroom overal in uw huis is uitge-

met een vaste verbinding altijd de betreffende groep van

vallen. Ga hiervoor naar de meterkast. In de meterkast
ziet u boven de elektriciteitsmeter twee onderdelen

de installatie in de meterkast uit.
r

waar u bij een storing zelf iets aan kunt doen; de aard-

Controleer altijd voor de zekerheid met een spanningzoeker of een spanningtester of er inderdaad geen span-

lekschakelaars en de groepsschakelaars. Elke groepsschakelaar zorgt voor de stroomvoorziening van een

Schakel voor het aansluiten van elektrische apparatuur

ning meer aanwezig is.
r

Voorkom overbelasting van de elektrische installatie.

deel van uw woning. In geval van storing zal de aardlek-

Op ieder apparaat en op iedere lamp staat in ‘Watt’

schakelaar op ‘uit’ staan;

aangegeven hoe groot het vermogen is. Per groep van

2. Schakel alle groepsschakelaars uit en schakel de aardlek-

de elektrische installatie kunt u tot maximaal 3500 Watt

schakelaar weer in;
3. Schakel nu één voor één de groepsschakelaars weer in.

aansluiten.
r

Sluit lampen altijd met een kroonsteentje aan op het

Als de aardlekschakelaar weer uitvalt, heeft u de groep

aansluitpunt in het plafond. In deze ‘centraaldoos’ zijn

te pakken waar de storing plaatsvindt;

meestal een kroonsteentje en een lamphaakje opgeno-

4. Schakel de desbetreffende groepsschakelaar uit.

men. Er zijn systemen in de handel waarmee u, op een

Haal vervolgens alle stekkers van lampen en apparaten

door uzelf gekozen plaats, lichtpunten aan het plafond

die op deze groepsschakelaar zijn aangesloten uit de

kunt maken.

stopcontacten.

r

5. Schakel de aardlekschakelaar en de groepsschakelaar

Als u in een ‘loze leiding’ draden wilt trekken, gebruik
dan niet de aanwezige controledraad. Dit kan verstop-

weer in. Valt de elektriciteit weer uit, benader dan een

pingen veroorzaken waardoor de loze leiding niet meer

erkend elektrotechnisch installatiebedrijf voor advies

te gebruiken is. Gebruik bij het trekken van draden altijd

en/of reparatie. Blijft de schakelaar aan, dan kunnen de
apparaten één voor één weer aangesloten worden op

een professionele trekveer.
r

Zorg bij montagewerkzaamheden aan elektrische instal-

het stroomnet. Zodra de elektriciteit uitvalt, heeft u het

laties dat contacten, schroeven en draden goed vast-

apparaat gevonden dat de storing veroorzaakt. Laat het

zitten. Losse contacten geven storingen of kortsluiting.

apparaat eerst repareren voordat u het weer aansluit op

Door losse contacten kunnen daarnaast vonken ont-

het elektriciteitsnet.

staan met het risico van een brand.

Voorkom uitschakeling door overbelasting
Apparaten met een verwarmingselement zoals wasmachi-

5.4 Telecommunicatieinstallatie

nes, wasdrogers, vaatwassers en elektrische kookplaten

Uw woning is in de regel aangesloten op de Centrale

verbruiken veel stroom. Ook het koffiezetapparaat, de

Antenne Installatie (CAI). Maar het kan ook voorkomen dat

waterkoker en de strijkbout zijn ‘stroomvreters’. Om over-

er geen CAI aanwezig is, vanwege het gebruik van draad-

belasting te voorkomen worden ‘zware’ huishoudelijke

loze digitale netwerken. Voor de standaardaansluitingen

apparaten meestal op een aparte eigen groep aangesloten.

van kabel en telefoon kunt u zelf de leverancier kiezen.

De hoofdzekering schakelt uit als de gehele installatie

De kosten van eventueel onderhoud van de CAI zijn voor

wordt overbelast.

uw eigen rekening. Als u storingen heeft aan uw tv- of
CAI-aansluiting en het ligt niet aan uw toestel, neem dan
contact op met de kabelexploitant. Heeft u meer dan twee

5.3 Veiligheid

tv- of CAI-aansluitpunten? Dan is het aan te raden gebruik

Wij geven u graag wat tips:

te maken van een signaalversterker in de meterkast.

r

Vocht en elektra zijn een gevaarlijke combinatie.
Houd daar rekening mee als u schoonmaakt of behang
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6 Installaties
6.1 Centrale Verwarming (CV)

Ketel bijvullen

Als een woning langdurig heeft leeggestaan, kunt u de

De waterdruk van de ketel kunt u controleren op de ma-

woning gedurende de eerste maanden het best gelijkmatig

nometer. Die zit op de ketel en geeft aan hoe hoog de wa-

verwarmen. Draai alle radiatoren open, ook op de slaap-

terdruk is (in bar). De waterdruk moet tussen de anderhalf

kamers. Temperaturen tussen 15°C en 20°C zijn gebrui-

en twee bar zijn. Geeft de manometer een lager getal aan,

kelijk. ’s Nachts is het goed de temperatuur enkele graden

dan is de druk te laag en moet de ketel worden bijgevuld

lager te zetten. Zorg er wel voor dat de temperatuur niet

met water. Voor het bijvullen van de ketel heeft u een

onder de 15°C zakt. Dan voorkomt u dat de leidingen be-

vulslang nodig.

vriezen en u bespaart op uw stookkosten. Voor uw gemak
hebben wij de meest voorkomende vragen en problemen
in een overzicht gezet. Als uw woning over een CV-ketel
beschikt, kunt u ook het bijbehorende instructieboekje erop
naslaan.

1. Trek de stekker van de ketel uit het stopcontact. Zet een
emmer klaar bij de vulkraan van de cv.
2. Sluit de vulslang aan op de kraan. Zet de kraan een klein
stukje open en houd uw duim op het losse uiteinde van
de slang. Wacht tot alle lucht eruit is en de hele slang

Een CV-ketel gaat langer mee als deze regelmatig
een onderhoudsbeurt krijgt. Het is verstandig om
hiervoor bij een installatiebedrijf een onderhoudscontract af te sluiten.

gevuld is met water.
3. Draai dan de kraan dicht en sluit het andere einde van
de slang aan op de vulkraan van de cv-installatie. Draai
dan de waterkraan weer een stukje open en daarna
ook de vulkraan van de cv-installatie. Houd tijdens het
bijvullen steeds de manometer in de gaten. Zodra deze

Ontluchten van de verwarmingsinstallatie
Als de radiatoren aan de bovenkant niet warm worden, of

de vereiste waterdruk aangeeft, draait u de waterkraan
weer dicht.

als u een borrelend geluid hoort, zit er lucht in de instal-

4. Maak de vulslang aan beide kanten los en laat het wa-

latie. Om deze lucht kwijt te raken dienen de radiatoren

ter dat nog in de slang zit in de emmer lopen. Steek de

ontlucht te worden:

stekker van de ketel weer in het stopcontact.

1. Trek voordat u gaat ontluchten eerst de stekker van de
verwarmingsketel uit het stopcontact. Wacht vervolgens
een minuut of 10. Hierna kunt u beginnen met het ontluchten van alle radiatoren.
2. Begin bij de radiator op het laagste punt in uw woning
en doe de bovenste radiator als laatste. Op elke radiator
zit een ontluchtingskraantje. Dit zit aan de bovenkant
van de radiator, aan de andere kant dan de draaiknop.
3. Draai het kraantje open met een ontluchtingssleuteltje
(verkrijgbaar bij de bouwmarkt). Het sleuteltje draait u
één slag tegen de klok in. U hoort dan meteen lucht
ontsnappen. Zodra er water uit het kraantje komt, draait
u de kraan weer dicht. Houdt altijd een doek of een
bakje bij de hand om het water op te vangen. Dit is vaak
smerig en roestig.
4. Heeft u alle radiatoren ontlucht, steek dan de stekker
van de ketel weer in het stopcontact.
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Veelgestelde vragen CV
Vraag

Advies

Borrelend geluid in de installatie

Ontlucht de installatie en vul deze bij (zie Ontluchten van de
verwarmingsinstallatie en Ketel bijvullen).

Een of meerdere radiatoren zijn alleen aan de

Ontlucht de installatie en vul deze bij (zie Ontluchten van de

bovenkant warm

verwarmingsinstallatie en Ketel bijvullen). Is het probleem
hiermee niet verholpen, raadpleeg dan een cv-installateur.

Er wordt één radiator niet warm

Controleer of de radiatorkraan open staat. Als de radiatorkraan
op de vorstbeveiliging staat (op de kraan aangegeven met een
sterretje), dan is de kraan niet ver genoeg open. Zet de kraan
helemaal open. Is de radiator na vijf minuten nog niet warm,
draai dan alle andere radiatoren dicht. Helpt dit nog niet, neem
dan contact op met de verkoopmakelaar/cv-installateur*.

Het is buiten erg koud en de woonkamer

Bij een erg lage buitentemperatuur kan het nodig zijn om de

wordt niet warm

andere kamers ook te verwarmen, ook al doet u dat normaal niet.
Muren en vloeren blijven anders koud.

Het warme water uit de kraan is te heet of

Controleer eerst de ingestelde temperatuur op uw warmwaterin-

wordt niet warm genoeg

stallatie. Neem daarna contact op met de verkoopmakelaar/
cv-installateur* of bij de leverancier van de stadsverwarming
(indien van toepassing).

Klappen en bonken van de waterleiding door

Sluit kranen minder snel of laat een slagdemper in de waterleiding

sluitende kranen

plaatsen.

Lekkage in de cv-installatie en/of warm- en

Neem contact op met de verkoopmakelaar/cv-installateur*.

koudwaterleidingen

*Neem alleen contact op met de verkoopmakelaar als u binnen 14 dagen na de notariële levering (eigendomsoverdracht) een
vraag heeft of een gebrek constateert. In alle andere situaties bent u zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem
en adviseren wij u om contact op te nemen met een cv-installateur.
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6.2 Waterleiding

Wastafelafvoer

Het kan zijn dat de woning die u van Vestia koopt, al een

De wastafelafvoer kan verstopt raken door zeepresten en

aantal maanden niet bewoond is geweest. Wij adviseren u

haren die zich in de bekersifon ophopen. De beste manier

dan ook om de leidingen eerst goed door te spoelen voor

om verstopping te voorkomen is de beker er regelmatig af

gebruik. Dit doet u door alle koud- en warmwaterkranen

te schroeven en schoon te maken. Demonteer daarnaast

(dus ook van douche, bad, wastafels en eventuele buiten-

één keer per jaar de sifon in zijn geheel, maak deze schoon

kranen) circa 1 minuut open te draaien voor gebruik. Doe

en vervang, indien nodig, de pakkingringen.

dat ook als u zelf een tijdje niet in de woning bent geweest
(bijvoorbeeld na een vakantie).

Toiletafvoer
Wij raden u aan geen maandverband, tampons, kattenbakgrind, etc. in de toiletpot te gooien. Deze zaken kunnen
in de sifons/zwanenhalzen van de toiletpotten of in het

Let op
Waterleidingen die in buitenmuren zitten kunnen tijdens een strenge vorstperiode bevriezen.
Wanneer in uw woning waterleidingen in buitenmuren zijn aangebracht (of op andere ‘koude’ plaatsen), dan adviseren wij om extra voorzorgsmaatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld
aan het afsluiten van de betreffende waterleiding of door bepaalde vertrekken ‘op temperatuur’ te houden middels de verwarming.

rioleringssysteem blijven steken en daarmee verstoppingen
veroorzaken. Het verhelpen van verstoppingen in het
rioleringssysteem kan zeer kostbaar zijn.
Doucheafvoer
In de doucheafvoer verzamelen zich haren en zeepresten.
Maak om verstopping te voorkomen regelmatig het
doucheputje schoon. Het rooster van het doucheputje is
over het algemeen makkelijk te verwijderen.
Rioollucht
Als afvoeren lange tijd niet gebruikt worden, verdampt het
water in de sifons of het afvoerputje. Dit water zorgt

6.3 Binnenriolering

normaliter voor de stankafsluiting. Als het water weg is

Gootsteenafvoer

kunt u last hebben van een rioollucht. Dit is eenvoudig te

De gootsteenafvoer kan verstopt raken door afzetting van

verhelpen door wat water in de afvoer te gieten.

vet en/of zeepresten aan de binnenzijde van de sifon of de
afvoerpijp. Giet daarom nooit gesmolten vet of boter in de
gootsteen. Mocht er af en toe toch wat vet mee afgevoerd
worden, dan kunt u verstopping voorkomen door regelmatig door te spoelen met soda, heet water of speciale
gootsteenreinigers. Loopt uw water niet meer goed weg,
gebruik dan een gootsteenontstopper of neem contact op
met een ontstoppingsdienst. Demonteer eventueel ook uw
sifon en maak deze schoon.
Was- en vaatwasmachineafvoer
Ook de wasmachine- en/of vaatwasmachineafvoer kan
verstopt raken door zeepresten, textielvezels en vetresten
van de vaat. Handelt u in dit geval hetzelfde als bij de
gootsteenafvoer.
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Voorkom nare luchtjes! Giet bij langdurige
afwezigheid (meer dan 2 weken) een beetje
slaolie in de afvoeren om verdamping van het
water te voorkomen.

7 Schoonmaken van uw woning
Verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen en -materialen kunnen leiden tot schade. Wij geven u
daarom graag wat tips. In onderstaand schema kunt u per onderdeel zien wat de beste manier van
schoonmaken is.

7.1 Schoonmaakwijzer
Onderdeel

Verwijderen van

Schoonmaken met

Opmerking

Ramen en Kozijnen

Vuil/ stof

Niet schurend en oplosmiddelvrij
schoonmaakmiddel

Gebruik geen agressieve middelen zoals thinner,
aceton, benzine, spiritus, etc.

Sanitair

Vuil/ stof

Natuurlijk zachte (groene) zeep

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen
en ook geen chloor. Dit kan de materialen aantasten en het is slecht voor het milieu.

Stickers

Stickerverwijderaar

De sticker bij voorkeur lostrekken van de ondergrond; eventuele lijmresten verwijderen met
stickerverwijderaar

Vuil/ stof

Natuurlijk zachte (groene) zeep

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
Deze kunnen uw voegen en kitaansluitingen
aantasten en/of verkleuren. Maak na het gebruik
van uw douche en/of bad het kitwerk schoon
met een licht vochtige doek. Zeepresten kunnen
uw kitafdichting aantasten.

Verfspatten

Thinner

Cementsluier

Speciaal reinigingsmiddel

Vuil aan de buitenkant

Natuurlijk zachte (groene) zeep

Pas op met schuursponsjes

Vuil in de kraan

Spoelen

Draai het zeefje (perlator) los en spoel dit schoon

Structuurspuitwerk

Vlekken

Harde borstel zonder water of zacht
vlakgom

Gebruik beslist geen water of schuurspons

Schilderwerk

Vuil/ stof

Water met een beetje groene zeep

Gebruik geen thinner, aceton of benzine

Wanden/plafonds

Schimmels

Ventileren en daarna behandelen met
een schimmeldodend middel

Ventileer en droog vooral uw natte ruimtes goed!

Vensterbanken

Vuil/ stof

Water met een beetje groene zeep

Natuursteen, kunststeen en/ of werzalit kunt u
behandelen met een kleurloze impregnant of een
kleurloze boenwas, waardoor de vensterbank
iets vuilafstotend wordt. Dit dient u regelmatig
te herhalen. Materialen kunt u verkrijgen in een
bouwmarkt.

Schilderwerk

Vuil

Natuurlijk zachte (groene) zeep

Gebruik geen agressieve middelene als thinner,
aceton, benzine, etc. Dek schilderwerk ook nooit
af met kranten of ander drukwerk, drukwerk
geeft af. Let er ook op dat nieuw schilderwerk
tijd nodig heeft om uit te harden.

Binnendeuren,
keukenkastjes

Vuil/ vlekken

Natuurlijk zachte (groene) zeep

Hardnekkige vlekken kunt u met spiritus of terpentine verwijderen. Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen. Test altijd eerst op een
onopvallende plek of het middel het materiaal
niet aantast.

Wand- en vloertegels

Waterkranen

7.2 Afvoer huis- en tuinafval

wijken zijn de gemeenschappelijke afvalcontainers alleen

Uw huis- en tuinafval voert u af in de door de gemeente

toegankelijk met een huisvuilpas. Als dit voor u van toepas-

aan u ter beschikking gestelde afvalcontainers. Als u geen

sing is, ontvangt u de pas eenmalig bij de sleuteloverdracht.

afvalcontainer heeft, deponeert u het huis- en tuinafval in

U kunt uw afval/grofvuil ook brengen naar het afvalverza-

de daarvoor bestemde containers in de wijk. In sommige

melpunt van de gemeente.
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8 Gezondheid en veiligheid
8.1 Ventilatie

meer rookmelders in uw woning. Een rookmelder is een

Ventileren is heel belangrijk voor uw woning, maar ook

apparaat dat reageert op rook, dus geen gas, warmte of

voor uw eigen gezondheid. Door ventilatie komt er verse

vlammen. Een rookmelder kan uw leven redden, want

lucht in de woning en wordt vochtige, vervuilde lucht uit

de meeste ernstige branden gebeuren ’s nachts, op on-

de woning afgevoerd. Behalve de verontreinigde gebruikte

bewaakte ogenblikken. Bij een concentratie rookdeeltjes

lucht, moet ook het zogenoemde woonvocht uit de woning

geeft het toestel een scherp geluidssignaal. De rookmelder

weg kunnen. Het meeste vocht in de woning produceert

is aangesloten op het elektriciteitsnet en/of voorzien van

u zelf. Bij uitademen, koken, douchen, wassen en drogen,

een batterij, voor het geval de stroom uitvalt. Als de batterij

schoonmaken, enzovoorts. Maar ook kamerplanten, aqua-

leeg is, laat de melder een piep horen. Vervangt u dan zo

ria, bloemenvazen en een gevulde plantengieter hebben

snel mogelijk de batterij.

invloed op het vochtniveau in huis. Als de luchtvochtigheid
in de woning te hoog wordt, merkt u onder meer dat de

Testen

ruiten aan de binnenzijde beslaan. Ook schimmelvorming,

Het regelmatig testen van een rookmelder is noodzakelijk.

muffe luchtjes en vochtproblemen zijn te verwachten.

Controleer het functioneren van de rookmelder 1x per jaar.

Goed ventileren doet u door ventilatieroosters altijd open te

U kunt dit doen door de testknop op de melder in te druk-

zetten. Daarnaast is het goed om elke dag te luchten.

ken. Door op het knopje te drukken, hoort u het alarm:
de rookmelder werkt.

Draai tijdens het luchten de thermostaat omlaag; op
dat moment hoeft u de woning niet te verwarmen
en verspilt u niet onnodig energie.

Is uw woning nog niet voorzien van één of meerder rookmelders? Breng er dan alsnog een aan. U kunt zich hierover
bij de vakhandel of bouwmarkt nader laten informeren.

Ventileren en energiebesparing
Wanneer u niet goed ventileert, ontstaat er een hogere
relatieve luchtvochtigheid in uw woning. Die hogere lucht-

8.3 Koolmonoxidemelder

vochtigheid ervaart u als onaangenaam en kil. Als gevolg

Koolmonoxide is een zwaar gas dat vrij kan komen als

daarvan draait u de verwarming hoger. Daarnaast is het

een verbrandingstoestel in uw woning (zoals bijvoorbeeld

zo dat lucht met een hogere luchtvochtigheid moeilijker

een cv-ketel of een geiser) niet correct werkt. Vrijkomende

opwarmt dan drogere lucht en dus meer energie kost.

koolmonoxide verspreid zich gelijkmatig en snel. Het gas is

Als u goed ventileert, blijft uw huis en de lucht in huis,

zo gevaarlijk omdat het geur-, smaak- en reukloos is. Uw

comfortabel en droog en heeft u minder energie nodig

zintuigen kunnen dus niet waarnemen wanneer dit gas

om uw woonruimtes te verwarmen.

aanwezig is in uw woning. In onvoldoende geventileerde
ruimtes is de kans om een koolmonoxidevergiftiging op te

Mechanische ventilatie en afzuigkap

lopen extra groot. Het gas wordt zeer snel opgenomen in

Wanneer er een regelbare mechanische ventilatie in uw

uw bloed. Een verhoogd CO-niveau kan zeer schadelijk zijn

woning aanwezig is, gebruik deze dan bij het douchen en

voor uw gezondheid.

bij toiletgebruik. Wanneer de woning nog niet is voorzien
van een afzuigkap, dan adviseren wij u een recirculatiekap

Als uw woning is voorzien van een verbrandingstoestel

aan te schaffen. Deze afzuigkappen zuiveren de lucht door

dan adviseren wij uw woning te voorzien van een kool-

middel van een koolstoffilter. Heeft u de mogelijkheid om

monoxidemelder. Ook deze kunt u in de vakhandel/bouw-

de afzuigkap direct naar buiten af te voeren, laat u dan in

markt verkrijgen. Met een dergelijke melder wordt u tijdig

de winkel informeren over de mogelijkheden. U kunt alleen

gewaarschuwd als de verbranding in de betreffende appa-

een motorloze afzuigkap aansluiten op de mechanische

ratuur niet volledig verloopt. Let bij het monteren goed op

ventilatie.

de voorgeschreven richtlijnen.

8.2 Brandbestrijdingsinstallatie/rookmelder
Het kan voorkomen dat in uw woning een brandbestrijdingsinstallatie aanwezig is. Deze kan bestaan uit één of
14
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Gaat u verbouwen? Dek rookmelders en/of koolmonoxidemelders dan goed af. Als er stof op de
rookmelder komt, zal hij onnodig vaak af gaan en
daardoor niet meer goed functioneren.

De tips en adviezen in deze Woonwijzer helpen u bij het juist gebruiken en onderhouden van uw woning.
Heeft u na het lezen van deze Woonwijzer nog een vraag of suggestie? Neemt u dan gerust contact met ons op!
De meest actuele Woonwijzer vindt u ook op vestia.nl/woonwijzer.

Wij wensen u veel woonplezier in uw woning!

De informatie in deze brochure is zorgvuldig samengesteld op basis van de beschikbare gegevens. Het is echter niet uitgesloten dat er onverhoopt onjuistheden
zijn vermeld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten of eisen tot schadevergoeding worden ontleend.
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