
Wonen  
in de Grote 
Zeehelden-
buurt



Welkom thuis!

U kreeg de sleutel van uw nieuwe woning. We 
hopen dat u hier heel prettig gaat wonen. Deze 
handleiding kan u daarbij ondersteunen. 

DEEL 1 EN 2:  
Handige tips en uitleg

In deel 1 leest u op pagina vijf onze 6 aller
belangrijkste tips. In deel 2 vindt u verdere 
adviezen die uw woonplezier zullen vergroten. 

DEEL 3:  
Zonnepanelen, warmtepomp, ventilatie … 

Er zit veel moderne apparatuur in uw woning. Die 
is misschien wel nieuw voor u. Het gebruik ervan is 
anders dan u gewend bent. In deel 3 kunt u op uw 
gemak lezen hoe u ermee omgaat. 
Als u de installaties goed gebruikt, scheelt dat in de 
kosten én spaart u het milieu. Bovendien levert het 
u meer wooncomfort op.

Wij wensen u veel woonplezier!
Team Charlotte van Beuningen

AAN DEZE HANDLEIDING KUNT U GEEN RECHTEN ONTLENEN. WE HEBBEN ONS BEST GEDAAN OM DEZE ZORGVULDIG SAMEN TE STELLEN. 
ER KUNNEN ECHTER ONVOLKOMENHEDEN IN STAAN.

Uw vragen en opmerkingen

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen?  
Mail of bel ons: 

• info@charlottevanbeuningen.nl 
• 073 - 656 23 82 

NB: tijdens de oplevering in 2021 is er voor u een 
direct aanspreekpunt. Zijn telefoonnummer hebt 
u ontvangen.

Handleidingen
Op onze website vindt u alle handleidingen van 
de apparatuur ook digitaal. Verder staan daar een 
aantal goede filmpjes met uitleg. Kijk op deze 
pagina: www.charlottevanbeuningen.nl/wonengzb
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Uw woning is zeer goed geïsoleerd en er is veel moderne apparatuur. Dat 
scheelt u geld en leidt tot een beter milieu. Verder hebt u daardoor meer 
wooncomfort. Dat vraagt van u soms net iets anders dan u waarschijnlijk 
gewend bent. Het voelt misschien zelfs tegennatuurlijk af en toe. En toch: 
als u deze 6 tips naleeft dan hebt u de laagst mogelijke energierekening en 
het meeste wooncomfort.

Voor lage energiekosten en meer wooncomfort

Als u deze tips volgt hebt u zo laag mogelijke energiekosten.

1    Houd de thermostaat dag en nacht op dezelfde temperatuur.  
Raar maar waar: de thermostaat ‘s avonds niet omlaag zetten kost in uw 
woning het minste energie. Dit komt omdat vloerverwarming veel tijd en 
energie nodig heeft om op te warmen en af te koelen. Zie pagina 20.

2    Houd ramen en deuren zoveel mogelijk dicht! Dat is het beste, en het kan 
ook want u hebt een zeer goede ventilatie die continu zorgt voor verse lucht. 
Verder koelt de warmtepomp uw woning als het buiten warm is.  
Zie pagina 23.

3    Verdeel het douchen over de dag als meerdere personen de douche 
gebruiken. Dit systeem werkt met een boiler en die is op een bepaald 
moment leeg. U kunt dan bijverwarmen, maar dit kost relatief veel energie. 
Zie pagina 20. 

4    Draai uw was ‘als de zon schijnt’. Zonne-energie die u niet meteen 
gebruikt, wordt namelijk direct afgevoerd naar het elektriciteitsnet. Het is 
slimmer om die meteen zelf te gebruiken. Zie pagina 29.

Tegen schimmel en voor lage energiekosten

Uw woning is enorm goed geïsoleerd. Dat houdt de warmte binnen, maar ook 
het vocht. De automatische ventilatie voert dat gelukkig goed af. Maar soms is 
het goed die ventilatie wat hoger te zetten:

5    Als er veel vocht is. Bijvoorbeeld wanneer u kookt, of was ophangt in uw 
woning. Zet dan de ventilatie in de woonkamer met de hand hoger om het 
vocht af te voeren. Zie pagina 23.

6    Bij het douchen. Zet bij het douchen altijd de ventilatie in de badkamer aan, 
op de stand 30 of 60 minuten. Zie pagina 24.

Onze 6 allerbelangrijkste tips

1
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Wie belt u voor reparaties/vragen?

3

2.1 Uw woning schoonmaken 
Nieuwbouwwoningen worden ‘bezemschoon’ 
opgeleverd. Daar valt na de oplevering daarom  
nog wel wat aan schoon te maken. Tips:
 
•  Bij het schoonmaken van uw ruiten: gebruik 

veel water om krassen van restje cement of  
zand te voorkomen. 

•  Gebruik ecologische schoonmaakmiddelen 
en GEEN agressieve middelen, zoals chloor en 
ammonia.

•  Laat de rode stofkapjes op de rookmelders nog 
even een tijdje zitten, totdat u geheel klaar  
bent met werkzaamheden die stof veroorzaken. 
Anders gaan de rookmelders onnodig af  
(door stof geactiveerd).

2.2 Het bouwvocht verdrijven
Een nieuwbouwwoning bevat nog veel bouwvocht. 
Dit vocht moet de woning uit. Daarmee voorkomt u 
schimmel en krimpscheurtjes. Vocht verdrijft u als 
volgt:

•  Zet regelmatig de ventilatie op de hoogste 
stand. Zie pagina 23.

•  Zet dichte kasten, banken en andere meubels 
het eerste halfjaar nog niet tegen wanden, 
maar zo’n 5 a 10 centimeter ervan af. Dan kan 
daartussen schone lucht komen en het vocht 
verdampen. Door te weinig ventilatie achter 
de meubels kan er namelijk schimmelvorming 
ontstaan. Heeft u toch last van schimmel? Laat 
deze plekken dan eerst goed drogen en behandel 
ze daarna met een droge, zachte borstel.

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

•  Laat binnendeuren openstaan. Let op: zorg 
dat ze voldoende vrij staan van de nog vochtige 
wanden, anders bestaat de kans dat de 
binnendeuren kromtrekken.

•  Verwijder zoveel mogelijk condenswater op de 
binnenkant van uw ruiten. Zie pagina 13.

•  Als u in de eerste maanden nog aan het klussen 
bent en veel vocht produceert in de woning, dan 
kunt u de ramen nog gewoon openzetten.  
Tip: houd ramen na deze eerste klusperiode zo 
veel mogelijk dicht en gebruik het ventilatie-
systeem om frisse lucht binnen te halen. Dat 
scheelt enorm in uw energiekosten.

2.3 Spoel de kranen door
Het kraanwater kan in het begin wat afwijkend 
smaken. De kraan/leidingen kunnen dan namelijk 
nog een minimale hoeveelheid metaal afgeven (niet 
schadelijk voor uw gezondheid). Wanneer u in het 
begin af en toe de kranen een paar minuten open 
zet verdwijnt dat. 

2.4 Uw apparaten zijn al ingeregeld
De apparatuur in uw huis is door ons al optimaal 
afgesteld. Wij adviseren om dit niet zelf aan te 
passen. Wilt u iets wijzigen neem dan contact met 
ons op.

Tips voor het eerste jaar van bewoning

2

>  Het eerste jaar kan uw 
energierekening nog wat hoger 
zijn, omdat het wegwerken van 
het bouwvocht energie kost.

1. Reparaties of problemen met water, 
elektra of verwarming 
Woonstichting Charlotte van Beuningen*

2. Glasschade
Swinkels Glas

3. Sleutels kwijt/buitengesloten  
(op eigen kosten)
Jansen Huybregts

4. Wilt u iets aanpassen aan uw woning?  
Vraag dit altijd eerst aan. Bel ons of ga direct 
naar het aanvraagformulier, via:

5. Andere vragen    

Charlotte van Beuningen
Secr. Van Rooijstraat 17
5261 EP Vught

* Uw woning valt de eerste periode na de bouw 
onder garantie. Daarom belt u voor punt 1 nu 
nog met ons. Wij zullen u informeren zodra de 
garantieperiode is afgelopen. Vanaf dan belt u 
direct met onze onderhoudspartners Kemkens en 
Jansen Huybregts. 

073 - 656 23 82 

088 – 774 47 77

088 - 022 14 21

073 - 656 23 82

www.charlottevanbeuningen.nl/ 
ik-ben-huurder/onderhoud/ 
klussen-uw-woning/
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4.1 Vloerafwerking
Bij vloerverwarming is het type vloerafwerking een 
aandachtspunt. Een steenachtige vloerafwerking 
(bijvoorbeeld tegels) zorgt voor de beste warmte. 
Maar houten, textiele en kunststof vloerafwerkingen 
(zoals parket, kurk, bamboe, linoleum, tapijt, pvc of 
laminaat) zijn uitstekend mogelijk, onder bepaalde 
voorwaarden: 
• Zorg voor een Rc-waarde niet hoger dan 0,06 
m2K/W (vloerafwerking plus onderlaag). Een Rc-
waarde tot maximaal 0,13m2K/W is nog mogelijk, 
maar houd er dan wel rekening mee dat uw kamer 
minder snel verwarmt. 
•  Vraag voor alle vloerafwerkingen advies bij uw 

vloerenleverancier.
•  Boor niet in de vloeren. Daar lopen namelijk de 

buizen van de vloerverwarming!

Technische eisen vloerafwerking
Van onderstaande eisen mag u niet afwijken. 

Hout-/laminaatvloeren
•  Breng een houten vloer of laminaatvloer altijd aan 

als zwevende vloer met een minimale isolatie-
index van 15dB ΔLw. 

•  Vernagel/verlijm houten vloeren en 
laminaatvloeren niet.

•  Zorg dat tussen houten vloeren/laminaatvloeren 
en de wanden minimaal 1 centimeter ruimte zit, 
om contactgeluiden te verminderen. 

• Leg nog geen parket als de vloer nog te vochtig is.

Tegelvloeren
•  Leg in appartementen en bovenwoningen geen 

tegelvloer, vanwege contactgeluiden. 
•  Leg vloertegels, strooivloer of grindvloer vlak. 
•  Zorg dat de korrelgrootte van een strooi- of 

grindvloer maximaal 5 millimeter groot is. 
•  Plaats tussen een tegelvloer en de wanden een 

strookje tempex van 1 centimeter om de werking 
van de vloer op te vangen en contactgeluiden te 
verminderen. 

•  Bewaar minimaal 1 m2 reservetegels van de 
tegelsoort die u gebruikt. 

•  Zorg dat de voegen van de tegelvloer niet groter 
zijn dan 5 millimeter en dat ze vol ingewassen 
worden. 

4.2 Wandafwerking
Wij hebben extra geïnvesteerd in gladde wand-
afwerking. Toch is het mogelijk dat u kleine gaatje 
en oneffenheden in uw wand tegenkomt. Als 
u de wanden wilt sauzen, maak dan vooraf die 
kleine gaatjes dicht, schuur de oneffenheden 
lichtjes en gebruik voorstrijk. Het is ook mogelijk 
om de wanden te behangen of te bewerken met 
spachtelputz of spuitwerk, mits dit deskundig wordt 
aangebracht. Het gebruik van structuurverf raden 
wij ten zeerste af.

Verwijder nooit de schakelaar van de 
verwarming/ventilatie of de intercom  
(ook niet bij het schilderen of behangen). 

Er kunnen hierdoor namelijk storingen aan de 
installaties ontstaan. Laat de thermostaat hangen 
en voorkom zo dat wij u de kosten voor reparatie in 
rekening moeten brengen.

>  TIP 
Zorg zoveel mogelijk voor meubels en 
kasten waar wat ruimte onder is. Dat 
bevordert de warmteafgifte van de 
vloerverwarming. Dikke vloerkleden 
raden we af omdat ook deze de afgifte 
belemmeren.

>  TIP 
Raambekleding: kies voor lichte kleuren 
en monteer het ‘op de dag’.  
Zo zorgt u ervoor dat de warmte weg 
kan en voorkomt u glasbreuk. 

44

Stoffering/afwerking

4.3 Raambekleding: op de dag
Bij de meeste ramen zit aan de bovenzijde een 
witgelakte houten strook waar u raambekleding 
aan kunt bevestigen. 

Vanwege het draai-kiepraam in de badkamer kunt 
u daar sowieso geen raambekleding ‘in de dag’ 
aanbrengen. Dit kan wel door bevestiging ‘op de 
dag’ van het badkamerraam. Daar zit echter niet 
die houten strook. Breng daarom in de badkamer 
de raambekleding aan met montagekit.

 

Beplak ramen niet (bijv. met raamfolie). Dat kan 
tot breuk van deze dure ramen leiden.

4.4 Zonwering: eerst aanvragen
Voor het plaatsen van screens/zonneschermen 
gelden de door de architect gemaakte 
voorschriften. Overweegt u deze te plaatsen, 
doe dan eerst een aanvraag bij Charlotte van 
Beuningen. U krijgt dan van ons de technische 
voorwaarden en ook voorwaarden voor de kleur 
van de aluminium profielen en het doek.

4.5 Kozijnen
De kozijnen moeten blijven zoals ze zijn. Dus verf, 
schroef of spijker niet in de kozijnen.

Montage ‘in de dag’ Montage ‘op de dag’

Kies een lichte kleur
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5.1 Algemene tips

Meldt u aan bij Brabant Water en geef 
meterstanden door

Brabant Water levert in deze regio het water en 
de afvalstoffenheffing. Sluit dus met hen een 
contract af voor water (of uw huidige contract 
verhuizen). Wij adviseren u om dit bij voorkeur 
al voor de sleuteloverdracht te regelen. Tijdens 
de oplevering van uw woning nemen wij de 
watermeterstand met u op. We vragen u om dan 
te tekenen voor akkoord met deze geregistreerde 
stand. De geregistreerde stand geeft u na de 
sleuteloverdracht door aan Brabant Water.

Boor niet in de vloeren

De meeste waterleidingen zijn in de vloeren 
weggewerkt. Daarom vragen we u om niet in de 
vloeren te boren of te spijkeren. Maar ook in de 
wanden zitten leidingen. Deze lopen naar het 
betreffende sanitair. Let daar altijd op met boren/
spijkeren. Boor overigens ook niet in de woon en 
slaapkamers in de vloeren. Daar lopen namelijk de 
buizen van de vloerverwarming.

5.2 Badkamer

Gebruik de waterbesparende douchekop

Om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken 
zijn waterbesparende toiletten en kranen 
toegepast. In de douche is een waterbesparende 
douchekop gemonteerd. Dit is noodzakelijk om zo 
lang als mogelijk gebruik te maken van de boiler. 
Indien u de douchekop wijzigt, dan verandert ook 
de tijd dat u kan douchen.

Douchecabine/douchegordijn: liefst met 
siliconenkit bevestigen, niet boren.

Wij vragen u daarom om een douchecabine/-wand 
te gebruiken met vaste hoekprofielen en niet met 
losse scharnieren. Met hoekprofielen hoeft u niet 
te boren want deze kunt u met siliconenkit lijmen. 
Dit is belangrijk want als u in de badkamer boort 
kunt u snel een water- of elektraleiding raken. 

 Ziet u dat de kit bij de tegels loslaat, meld dit dan 
direct. Voorkom zo lekkage. 

Badkamer, toilet en keuken

5

>  TIP  
Na het douchen kunt u met een 
sprayflacon, gevuld met water en een 
schepje Biotex, de tegels inspuiten. U 
hoeft de tegels dan verder niet meer na 
te spoelen. Zoek ook eens op YouTube 
naar ‘schimmel verwijderen’, hier zijn 
veel goede tips te vinden.

>  TIP  
 Apparaten die veel stoom veroorzaken 
(zoals een waterkoker) kunt u beter niet 
onder een keukenkastje zetten.  
De stoom kan het kastje aantasten.

Sanitair schoonmaken:  
met Biotex!

Gebruik Biotex om uw tegels, 
kit, kranen en sanitair schoon te 
maken. Gebruik geen agressieve 

schoonmaakmiddelen of vochtige doekjes uit 
een hersluitbare verpakking. Die breken het 
beschermlaagje tegen schimmels juist af.

Doucheafvoer schoonmaken

In de afvoer kunnen haren en zeepresten 
achterblijven. Hierdoor loopt het water niet 
makkelijk meer weg of gaat het stinken in de 
douche. Maak het regelmatig schoon.

1.  Verwijder het metalen deksel en plastic kapje. 
NB: de eerste keer kan dat wat kracht vragen.

2.  Maak de losse onderdelen schoon. Spoel de 
doucheafvoer daarna door met water tot het 
water helder van kleur is.

Aansluiten wasmachine en wasdroger

Uw wasmachine sluit u aan op elektra en de 
rioolafvoer. Voor een eventuele condenswasdroger 
ligt er een loze leiding. Wilt u deze gebruiken?  
Laat dan bedrading trekken door de leiding.

Was binnen ophangen? Ventilatie aan!

Hang bij voorkeur de was buiten op, om vocht 
buiten te houden. Kan dit niet? Zet dan het 
ventilatiesysteem in de hoogste stand als de was 
hangt te drogen (dit kan in de woonkamer en/of in 
de badkamer, zie pagina 23).

Voorkom brand in de droger
In het filter van de wasdroger hopen stof en 
pluisjes zich op. In combinatie met de hoge 
temperaturen in de wasdroger kan dit leiden tot 
brand. Maak daarom regelmatig het stoffilter van 
uw wasdroger schoon. Zie hiervoor de handleiding 
van uw apparaat.

5.3 Toilet
Spoel door het toilet alleen toiletpapier. Gooi 
geen andere sanitaire producten zoals tampons, 
maandverband of vochtige doekjes in het toilet. 
Die blokkeren de afvoer en daardoor raakt het 
toilet verstopt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld 
vetten, afval en chemicaliën.

5.4 Keuken
Maak de keukenkastjes niet te nat schoon
Gebruik voor het schoonmaken van kasten, 
planken en lades een vochtige doek. Zorg ervoor 
dat de doek niet te nat is. De meeste kasten zijn 
van plaatmateriaal. Als dit materiaal nat is, kan 
het gaan uitzetten. Hierdoor wordt de kast scheef 
of bobbelig. Wrijf de kasten na het schoonmaken 
dus ook altijd goed droog met een droge doek.

>  Om te reinigen eerst het metalen deksel 
en het plastic kapje eronder verwijderen
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Uw aanrechtblad mooi houden

Het aanrechtblad kunt u schoonmaken met een 
vochtige doek. Wilt u iets snijden, gebruik dan 
een snijplank. Zo voorkomt u krassen op het 
aanrechtblad. Bent u aan het koken en heeft u 
een hete pan, zet die dan niet meteen op het 
aanrechtblad, maar gebruik een onderzetter.
Gebruik nooit vloeibaar schuurmiddel en staalwol. 
Dit tast het aanrechtblad namelijk aan.

Gootsteen: alleen voor water

Een gootsteen is ervoor om het water af te voeren. 
Spoel geen vet en etensresten door de gootsteen 
want dan verstoppen de leidingen.

Gebruik een kookplaat met een Perilex
aansluiting

U kookt in uw woning op elektriciteit. Hiervoor is 
een speciaal kookstopcontact aangelegd:  

Zet niet alleen de wasemkap maar ook de 
ventilatie aan

In uw keuken hangt een wasemkap. Deze kap voert 
voornamelijk de kookgeuren af, via recirculatie. 
Hij voert niet het vocht af. Zet daarom tijdens het 
koken ook de ventilatie op de hoogste stand. 
Wij raden u aan om 1 maal per jaar het filter van 
de afzuigkap te vervangen. Het gaat om een ATAG 
ACC926 Koolstoffilter. Deze koopt u op internet of  
in een keukenwinkel. 

Vaatwasmachine naast de gootsteen

Wilt u een vaatwasmachine plaatsen, doe dat dan 
op de plek naast de gootsteen. Wateraansluiting 
en rioolafvoer sluit u onder de spoelbak aan. 
Er is al een loze leiding (dus zonder kabels) 
aanwezig. Laat wel door een erkende installateur 
de bedrading en de automaat in de groepenkast 
plaatsen. Als de vaatwasser en bedrading volgens 
deze voorwaarden is aangesloten mag u deze bij 
verhuizing achterlaten in de woning. Woont u in een 
beneden-/bovenwoning of appartement? Plaats 
dan ook een extra steunpaneel naast de vaatwasser 
om het aanrechtblad te ondersteunen. Bewaar 
verder de verwijderde onderkast, en plaats deze 
terug in het geval dat u verhuist en de vaatwasser 
meeneemt.

5 6

6.1 Doe de ramen zo min mogelijk open
Dit klinkt misschien gek, maar gebruik zoveel 
mogelijk de ventilatie om frisse lucht binnen te 
halen. De ventilatie doet dit automatisch en als 
het nodig is kunt u hem hoger zetten. Doe dus zo 
min mogelijk de ramen open. Dat is het meest 
energiezuinig (zie ook hoofdstuk 12.3). 

Soms is dit echter toch even noodzakelijk. Daarom 
zijn er in uw woning een aantal draaikiep ramen. 
Deze hebben drie verschillende standen:
• Gesloten
• Kiepstand
• Open

Ramen

Op slot       Open  

Het raam zit op slot als het slotje niet uitsteekt 
(  afbeelding 1.) Wilt u het raam openen? Draai 
de sleutel dan om. Dan komt het slotje uit de 
handgreep naar voren (  afbeelding 2.).

1. Gesloten
Het raam is dicht als de hendel recht naar beneden staat. 
Om het raam op slot te doen duwt u het slotje in de hendel. 
Als u de sleutel daarna naar links draait, schiet het slotje 
weer naar buiten en is het raam weer van het slot af.

2. Kiepstand
Om het raam op de kiepstand te zetten draait u altijd eerst 
de hendel naar beneden, in stand 1 (gesloten). Daarna 
draait u de hendel omhoog: de hendel naar boven en het 
slotje onder. U kunt nu het raam van boven iets naar u toe 
halen. Dit is de kiepstand. Om te sluiten duwt u het raam 
dicht en draait u de hendel helemaal naar beneden.

3. Helemaal open
Om het raam helemaal open te zetten draait u altijd eerst 
de hendel naar beneden, in stand 1 (gesloten). Daarna 
draait u de hendel horizontaal. U kunt het raam dan naar u 
toe trekken, de kamer in. Zo gaat het raam helemaal open. 
Om te sluiten duwt u het raam dicht en draait u de hendel 
helemaal naar beneden.

1. 2.

Perilex: 2x 230v. Dat is een stopcontact met een 
extra pin in het midden. Hou hiermee rekening bij 
de aanschaf en aansluiting van uw kookplaat.
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6.2 Beplak de ramen niet
Uw woning heeft driedubbel glas. Dit glas houdt in 
de winter de warmte lekker binnen en in de zomer 
houdt het de warmte buiten. Verder heeft u minder 
last van geluid van buiten.

Beplak uw ramen nooit met plakfolie of stickers! 
Het glas kan dan gaan scheuren. De ramen kunnen 
dan namelijk hun warmte niet kwijt als de zon erop 
schijnt. 

6.3 Condens binnen? Meer ventileren!
Over condens aan de buitenkant hoeft u zich geen 
zorgen te maken. Dit trekt vanzelf weer weg. Hebt u 
condensvorming aan de binnenkant van het raam, 
dan ventileert u te weinig. Zet de ventilatie dan 
regelmatig op een hogere stand (zie pagina 23).

Zit er condens binnen in het raam zelf? Neem dan 
contact met ons op. 

6.4 Ramen wassen: beste alleen met  
warm water
Draai-kiepramen hebben als voordeel dat ze ook 
aan de buitenkant goed schoon te maken zijn. 
Gewoon warm schoon water zorgt al voor een mooi 
resultaat. Zorg ervoor dat de spons niet te nat is. 
Neem dan meteen de kozijnen rond de ramen ook 
mee. Dan blijven ze langer mooi. 

7.1 Voordeur: sleutel alleen nodig om te 
openen
De voordeur heeft aan de binnenkant een 
deurklink en aan de buitenkant zit een knop. U 
hebt de sleutel alleen nodig om de voordeur te 
openen. Op slot doet u met de knop.

De deur van buiten op slot doen  
of open maken: 

•  Van buiten op slot doen? Draai de knop aan de 
buitenzijde 45 graden omhoog. 

•  Van buiten openen? Draai dan met de sleutel 
en open de deur door de knop naar beneden te 
draaien.

De deur van binnen op slot doen  
of open maken

Als u binnen komt en de deur gewoon achter u 
dicht trekt, is hij niet echt gesloten. 
•  Zet daarom de deur op de dagstand als u binnen 

bent. U zet daarvoor de klink iets omhoog  
(10 graden, zie afbeelding). 

•  Als u hem echt op slot wilt zetten, zet hem dan 
op de nachtstand. Hiervoor zet u de klink nog 
verder omhoog (45 graden, zie afbeelding)

•  Wilt u een afgesloten deur van de binnenkant 
openen, draai dan de sleutel om. 

Uw voordeur heeft een extra veilige meerpunts
sluiting: de deur wordt daarmee in één keer op 
drie punten afgesloten.

7.2 Achterdeur en balkondeur
•  Op slot doen: Duw de deurkruk omhoog totdat u 

een ‘klik’ hoort en draai de sleutel 1 keer rond. 
•  Open maken: Draai de sleutel 1 keer de andere 

kant op en druk de deurkruk naar beneden.

>  TIP 
Raambekleding: kies voor lichte 
kleuren en monteer het ‘op de dag’.  
Zo zorgt u ervoor dat de warmte weg 
kan en voorkomt u glasbreuk. 

Deuren

KAI VOORDEUR SLOT
HANDLEIDING

Gefeliciteerd met uw KAI-voordeur. Deze voordeur bevat een aantal unieke
eigenschappen die speciaal voor u als gebruiker zijn ontwikkeld. Zo is de deur 

inbraakwerend volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Het slot in uw deur heeft een hoog bedieningsgemak.
In deze gebruikershandleiding leggen wij u uit hoe gemakkelijk en licht het slot werkt.

De werking van het KAI voordeurslot
De sleutel is alleen nodig voor het ontgrendelen van         
het slotmechaniek. Het slot kent 2 standen: de dagstand 
(10 graden) nachtstand (45 graden) 

Nachtstand
(45 graden)

Dagstand
(10 graden)

U gaat van binnen naar buiten en wilt de deur achter u afsluiten

U trekt de deur achter
u dicht. Druk de kruk 
altijd 10 graden 
omhoog, het slot staat 
op de dagstand. 

Als u de kruk 45 
graden omhoog 
beweegt, sluit u de 
deur op de 
nachtstand. 

Als het slot in de 
nachtstand staat, 
ontgrendelt u het slot met 
de sleutel. Als u niet 
weggaat, hierna altijd de 
deur bedienen om op de 
dagstand te zetten. 
(kruk naar beneden en 10 
graden omhoog) 

U kunt de deur van 
binnen openen door 
middel van de 
krukbediening. 

LET OP: U hoeft de sleutel nooit te gebruiken om 
de deur af te sluiten. 

U gaat van buiten naar binnen

Gebruik de sleutel om
het slot te 
ontgrendelen. 

U trekt de deur achter
u dicht. Druk de kruk 
altijd 10 graden 
omhoog, het slot staat 
op de dagstand. 

Als u de kruk 45 
graden omhoog 
beweegt, sluit u de 
deur op de 
nachtstand. 

U kunt de deur
openen met de 
krukbediening.

LET OP: U hoeft de sleutel nooit te gebruiken om 
de deur af te sluiten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagstand
(10 graden)

Normaal
(0 graden)

Voordeur openen Voordeur op slot

Nachtstand
(45 graden)
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In de hal, op de overloop en op zolder hangen 
rookmelders. De rookmelders geven 3 harde beeps 
per 4 seconden als ze rook of hitte signaleren. 
Deze rookmelders staan allemaal met elkaar in 
verbinding. Dus als één van de rookmelders rook of 
hitte signaleert, gaan ze allemaal af.
Het groene lampje dient continu te branden. Dit 
betekent dat de melder het doet. Brandt er om de 
minuut een rood lampje? Dat is ook een teken dat 
de rookmelder goed functioneert.

Storing rookmelder

Bij een dubbele beep per minuut: neem contact 
met ons op. Er is dan een storing.

Bij één beep per minuut: vervang de batterij 
Deze rookmelders werken op het elektriciteitsnet 
maar ze hebben ook een batterij. Mocht de stroom 
uitvallen, dan blijft de rookmelder daardoor toch 

werken. Is de batterij bijna leeg? 
Dan geeft de rookmelder om 

de minuut een beep. 

Beneden/bovenwoningen: huistelefoon

De bovenwoningen van de beneden/boven-
woningen hebben een intercom. Als er gebeld 
wordt, neemt u de hoorn van de haak en luistert 
wie er beneden staat. Als u dan de deur beneden 
wilt openen, drukt u op de knop waar het 
sleutelsymbool op staat.

Appartementen: videofoon

In het appartementengebouw is voor elk 
appartement een videofoon aangebracht. Hiermee 
kunt u ook zien wie er aanbelt. Ook kunt u 
spreken met deze persoon en daarna de centrale 
toegangsdeur vanuit uw appartement ontgrendelen.

De batterij vervangt u zo:
•  Zet in de meterkast de groep uit waar de 

rookmelder op zit (zie pagina 26). Het groene 
ledlampje op de rookmelder is nu uit.

•  Druk met behulp van een schroevendraaier  
3 lipjes naar binnen en klap de melder langs het 
scharnierpunt open.

•  Vervang de batterij, sluit de rookmelder en zet in 
de meterkast de groep weer aan.

Test de rookmelder regelmatig
Het is belangrijk om de rookmelders regelmatig 
te testen. Dit doet u door de testknop enkele 
seconden lang in te drukken. Als de rookmelder 
goed werkt, geeft hij elke 11 seconden harde 
beeptoon. Omdat hij in verbinding staat met de 
andere rookmelders, gaan bij deze test ook de 
andere rookmelders af. De rookmelders op de 
zolders zitten vaak hoog, net onder de nok van het 
dak. Om deze rookmelders te testen hebt u een 
ladder nodig.

Maak de rookmelder af en toe schoon 
Stof of vuil kunnen er namelijk voor zorgen dat 
de rookmelder niet of te laat afgaat. Verf de 
rookmelder niet. En vermijd contact met drijfgas 
van spuitbussen (zoals van deodorant) en 
schoonmaakmiddelen. 

Rookmelder Intercom

8 9

Luid alarm door rook en vuur Drie beeps om de 4 seconden van 
knipperend led  ••• ••• ••• •••

Batterij laag (vervang batterij) Eén beep per minuut  •   •   •   •
Als u de testknop indrukt Eén beep per 11 seconden  • • • •
Storing (bel ons) Twee beeps per minuut  •• •• •• ••

Indicaties van de rookmelder
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Er zijn twee opbergluiken die open 
kunnen 

Het opbergluik is de smalle staande plaat die 
u open kunt schroeven (groen op de foto). 
Daarachter kunt u spullen opslaan. De brede 
staande platen zijn knieschotten. Deze zijn 
vastgeniet. Open deze niet. 

Al deze platen zijn afgewerkt en hoeven niet meer 
geschilderd te worden. Wees bij het gebruik van 
de opbergruimte voorzichtig met het leidingwerk. 

Opbergen op zolder Buiten uw woning

10 11

>  LET OP 
De brede staande platen op zolder zijn 
knieschotten. U kunt ze herkennen aan 
de nieten. De knieschotten hebben dus 
geen schroeven.  
Haal deze knieschotten niet weg. 
Ze zorgen namelijk mede voor de 
stevigheid van de dakconstructie.  

>  BELANGRIJK 
•  Boor of zaag niet in de knieschotten 

en de opbergluiken. 
 •  Snijd ook niet het purschuim in 

deze bergruimte weg. Dit schuim is 
belangrijk voor de luchtdichtheid van 
de woning. 

>  TIP: Bij het dicht
draaien van de 
buitenkraan zal deze 
nog kort nadruppelen.  
Dit hoort zo! 

Dakbeschot

Knieschot (niet verwijderen!)

Opbergluik (open te schroeven)

11.1 Goed om te weten over uw tuin
1.  Graaf niet te diep. Voor en achter uw woning 

lopen leidingen tussen de 50 en 80 cm diep en 
deze mogen niet beschadigd worden. 

2.  Plant geen klimplanten tegen de gevel. Zij 
kunnen het voegwerk, kozijnen en gevelbekleding 
beschadigen of ventilatieopeningen afdekken. 

3.  Pas ook op met planten die woekeren, zoals 
bamboe. Binnen no-time zit uw tuin en die 
van de buren ermee vol en het is nauwelijks te 
verwijderen. 

4.  Houd de gevel en het dak toegankelijk voor 
onderhoudswerkzaamheden. Kan er nog een 
ladder staan?

5.  Breng geen ophogingen van aarde tegen de 

gevels of berging aan.
6.  Begeleid en onderhoud de klimop zo dat het 

hele hekwerk bekleed wordt met klimop. Dit 
hekwerk met klimop is door de gemeente Vught 
als beeldbepalend aangemerkt. 

7.  De beukenhaag aan de voorzijde is eigendom 
van de gemeente en zal ook door hen worden 
onderhouden.

11.2 Buitenelektra
U hebt een buitenlamp en in uw tuinberging zit een 
elektra-aansluiting (lichtpunt en stopcontact). Deze 
aansluiting van de tuinberging is aangesloten op het 
elektrasysteem van uw woning.
Op een aantal tuinbergingen is aan de kant van 

de brandgang een lamp aangebracht. Deze heeft 
een schemerschakelaar. Samen zorgen deze 
lampen voor de verplichte verlichting van de 
hele brandgang, dus schakel deze lamp in de 
brandgang niet uit.

11.3 Containers aanvragen bij gemeente
U kunt zelf bellen met de klantenservice van de 
afvalstoffendienst om afvalcontainers aan te 
vragen (073 - 615 65 08). U kunt dit doen als u 
ingeschreven staat op het nieuwe adres. 
Op de website van de gemeente www.vught.nl/afval 
leest u wanneer afval wordt opgehaald en hoe u het 
kunt sorteren in Vught.

11.4 Spoel alleen schoon water weg door 
de buitenputten
Dus let op met bijv. autowassen en klikoreinigen. 
Regenwater wordt in uw buurt namelijk zoveel 
mogelijk naar de groene strook door het Piet Hein-
pad geleid. Die groene strook noemen we een Wadi. 
Een Wadi zorgt ervoor dat regenwater niet direct 
naar het riool stroomt maar geleidelijk de bodem in 
loopt. Op die manier zorgt een Wadi voor een betere 
grondwaterstand. Ga dus naar de autowasstraat of 
laat de kliko reinigen. Ook biologisch afbreekbare 
zepen zijn nl. schadelijk. Spoel geen ander vloeistof 
dan schoon water door de putten.

11.5 Buitenkraan hoeft niet afgetapt  
’s winters
Aan de achtergevel van de woningen met een tuin 
is een vorstbestendige buitenkraan bevestigd. 
Deze kraan is door de ingebouwde automatische 
leegloopinrichting beveiligd tegen bevriezen en 
hoeft dus niet afgesloten te worden.
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Uw woning is voorzien van een bodemwarmtepomp. 
Deze warmtepomp haalt diep uit de bodem 
aardwarmte op. Met die warmte verwarmt 
hij de vloeren van de begane grond en de 
eventuele bovenverdieping. In de zomer haalt de 
bodemwarmtepomp koelte uit de bodem en zal hij 
uw woning koelen.

De warmtepomp zorgt ook voor warm water. 
Dit water wordt opgeslagen in een boiler in de 
waterpomp.

De temperatuur in uw huis wordt 
automatisch afgestemd op de 
buitentemperatuur. 

Is het koud buiten, dan werkt de waterpomp 
harder. Is het warm buiten, dan werkt hij minder 
hard, of gaat hij zelfs koelen. Alles om steeds 
dezelfde temperatuur te behouden. Zelf kunt u de 
kamertemperatuur met de schakelaar een klein 
beetje warmer of koeler zetten. Bedenk daarbij 
wel dat vloerverwarming traag reageert op die 
verhoging of verlaging.

12.1 Even wennen: wat is er anders? 
Deze verwarming werkt echt anders dan de 
traditionele radiatorverwarming. Dat is even 
wennen. We geven u de volgende tips:

1.  De verwarming in uw huis werkt heel geleidelijk. 
U kunt niet eventjes snel opwarmen zoals u 
misschien gewend bent. Het is daarom beter de 
thermostaat dag en nacht op dezelfde stand  
te laten. Dat kost ook minder energie! Bent u 
langer dan een week van huis? Zet hem dan 
hooguit 1 of 2 graden lager. 

2.  Om de badkamer wat sneller op te kunnen 
warmen is er een elektrische radiator 
aangebracht, die u zelf kunt instellen. Hij zit 
helaas wel wat laag bij de grond... Voor uw 
energierekening is het goed om deze elektrische 
radiator niet onnodig lang aan te zetten.

3.  De warmtepomp vult een boiler met warm 
water. Als de boiler leeg is, wordt het warm 
water met een elektrische naverwarmer weer op 
temperatuur gebracht. Dat duurt ongeveer 2,5 
uur en kost relatief veel elektriciteit. Gebruiken 
meerdere personen de douche? Probeer dan 
het douchen wat over de dag te verdelen.

12.2 Temperatuur handmatig bijregelen 
Is het koud buiten, dan werkt de waterpomp wat 
harder. Is het warm buiten, dan werkt hij wat 
minder hard, of gaat hij zelfs koelen. Dat gaat 
automatisch en zo houdt de warmtepomp de 
binnentemperatuur op een vast niveau. 
Zelf kunt u de temperatuur een klein beetje 
warmer of koeler zetten. Belangrijk: uw 
vloerverwarming reageert traag op handmatig 
bijregelen en het kost meer energie. 

Storingen op afstand verhelpen
Technisch kunnen onze monteurs op afstand uw 
warmtepomp onderhouden. Als u een storing 
meldt lezen zij deze op afstand uit en kunnen ze 
deze soms zelfs meteen verhelpen. U hoeft dan 
bij storingen bijna nooit thuis te blijven. Zij doen 
dit uiteraard alleen als u hiervoor schriftelijk 
toestemming hebt gegeven. 

12 Verwarming en warm water: 
de waterpomp

12 12

Temperatuur iets bijregelen 
in de woonkamer

Hogere temperatuur: druk op de +
Lagere temperatuur: druk op de -

LET OP: u kunt deze temperatuur 
maar beperkt bijstellen (ca. 1 à 2 
graden). 
VERDER: vloerverwarming reageert 
traag dus de temperatuur verandert 
niet meteen.
ADVIES: gebruik deze schakelaar zo 
min mogelijk, dat is het zuinigste.

Huidige buitentemperatuur
Tijd
Koeling vrijgeven
Koeling blokkeren
Huidige ruimtetemperatuur
Temperatuur verhogen
Temperatuur verlagen
Verder naar het submenu
Verandering van de systeem-
temperatuur of weergave van de 
gewenste ruintetemperatuur

+


Druk op het rode knopje om hem aan 
te zetten. Druk nog een keer op het 
rode knopje om hem uit te zetten. De 
temperatuur staat al ingesteld.

BELANGRIJK: zet deze bij-verwarming 
ook weer uit, hij kost heel veel 
energie. In de handleiding leest u meer 
over de bediening van deze radiator.

Meteen warm in de badkamer
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12.3 Tips voor koelte in de zomer
Als het buiten een tijdje warm is, dan schakelt de 
warmtepomp automatisch om van verwarmen naar 
koelen. Als u de warmte overdag zoveel mogelijk 
buiten houdt is koeling door de bodemwarmtepomp 
meestal voldoende. Vindt u het nog steeds te 
warm? Volg dan deze tips: 

•  Sluit op een zonnige zomerdag overdag de 
gordijnen. Dat is vooral belangrijk bij (grote) ramen 
die op de zon liggen. Doe dat vóór de zon het huis 
heeft opgewarmd.

•  Houd ramen en deuren overdag zoveel mogelijk 
gesloten, om de warmte buiten te houden.

•  Warmte kunt u in een koele zomernacht weg laten 
stromen door ramen even tegen elkaar open te 
zetten, liefst beneden en boven. 

•  Zet elektrische apparaten uit als dat kan. Dan 
geven ze geen warmte af. U bespaart daarmee 

bovendien elektriciteit.

Hoe voorkomt u dat de slaapkamers te warm 
worden?
•  De woningen hebben ook in de slaapkamers een 

schakelaar voor de temperatuur. Daarmee kunt 
u de temperatuur in de slaapkamers een klein 
beetje lager instellen dan in de woonkamer. Ook 
hier geldt dat de temperatuur centraal is ingesteld 
en maar een klein beetje kan worden veranderd.

Hogere temperatuur: druk op de +
Lagere temperatuur: druk op de -

LET OP: u kunt deze temperatuur maar 
beperkt bijstellen (ca. 1 à 2 graden). 
VERDER: vloerverwarming reageert 
traag dus de temperatuur verandert niet 
meteen.
ADVIES: gebruik deze schakelaar zo 
min mogelijk, dat is het zuinigste..

Temperatuur iets bijregelen 
in de slaapkamers

+
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Ventileer uw woning

13

Ventileren is enorm belangrijk, meer dan in een 
“ouderwetse” woning. We hebben dit al een paar 
keer benadrukt. Waarom is dat zo en hoe pakt u het 
aan? 

13.1 Waarom hameren we zo op die 
ventilatie? Tégen schimmels en vóór 
lagere energiekosten!
Uw woning is zeer goed geïsoleerd. Op die 
manier hebt u zoveel mogelijk voordeel van de 
warmtepomp. Bij zulke goede isolatie is ventilatie 
enorm belangrijk: anders kan het vocht uw woning 
niet uit en krijgt u schimmel. Verder kost het 
verwarmen van vochtige lucht meer energie.

Daarom heeft uw woning een heel goed ventilatie-
systeem. Dit systeem zorgt automatisch voor 
schone lucht en de afvoer van vocht. Soms is het 
nodig om die ventilatie met de hand iets hoger 
te zetten. Wanneer er veel vocht in de woning is, 
bijvoorbeeld als u kookt of was droogt in de woning.
Ook als u doucht vragen wij om extra te ventileren.

Ventilatie is belangrijk voor uw eigen gezondheid, 
voor een lage energierekening en voor het behoud 
van de woning. 

Uw woning wordt continu automatisch 
geventileerd
Iedereen die ademhaalt produceert ‘vieze’ lucht 
met CO2. Deze lucht wordt, met het vocht, in 
uw woning continu automatisch afgezogen. Ook 
wordt continu automatisch ‘schone’ lucht van 
buiten naar binnen gebracht. Deze verse lucht 
komt binnen via inblaasroosters in woon- en 
slaapkamers. De ‘vieze’ lucht verdwijnt via deze 
afzuigventielen in het plafond. 

Gezond en comfortabel 
verntileren
Uw woning is uitgerust met een 
balans  ventilatiesysteem met 
warmteterug winning voor verse 
lucht in huis. Goed ventileren is 
nodig voor een gezond en 
comfortabel binnenklimaat.

13.2 Ventileren in de woonkamer
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Is het binnen vochtig?  
Zet dan de ventilatie omhoog. 

Als u binnen was ophangt of gaat koken komt er 
veel vochtige lucht in uw woning. En niet al dat 
vocht kan dan weg, want uw woning is heel goed 
geïsoleerd. Wij raden u aan om dan zelf de ventilatie 
hoger te zetten. U hebt de volgende standen: 

1: maximale ventilatie  3 lichtjes op groen  •••
2: normale ventilatie  2 lichtjes op groen ••
3: lage ventilatie 1 lichtje op groen •

Druk op de knop (nummer 4), net zo vaak tot u de 
gewenste ventilatiestand hebt. Op deze manier 
kunt u later de stand ook zelf weer terug op 
‘Automatische ventilatie’ zetten. Dan brandt het 
groene lichtje naast het woord CO2 (nummer 5) 
weer.

Als u zelf de stand niet terugzet op automatisch, 
dan zal de ventilator na 12 uur vanzelf weer 
terugkeren naar automatisch ventilatie.

13.3 Ventileer altijd tijdens en na douchen
Hiernaast ziet u de ventilatieschakelaar van uw 
badkamer. 

Als u gaat douchen zet dan altijd de 
ventilatie van uw badkamer via deze 
schakelaar hoger. 

Daarmee voorkomt u ongezonde schimmel. Kies 
dan minimaal voor 30 of 60 minuten. Hij schakelt 
na die periode vanzelf weer terug naar normaal 
ventileren. 

Ventilatieschakelaar woonkamer 

1

4

2
3

5

13.4 Maak jaarlijks de afzuigventielen 
schoon

Om goed te kunnen blijven ventileren, is het 
belangrijk dat u de afzuigventielen minimaal  
1 keer per jaar schoonmaakt. U kunt de ventielen 
er helemaal uithalen. Pak hiervoor de zijkanten 
van het hele ventiel en trek het naar beneden. 
Pak ze niet vast aan het middelste deel. Dat 
staat precies goed afgesteld namelijk. Draai 

daar dus ook niet aan. 
Schoonmaken kan met 
een sopje en warm 
water. Spoel het ventiel 
goed af en maak het 
droog. Daarna klikt u 
het ventiel terug.

13.5 Verse lucht komt verwarmd binnen

Het ventilatiesysteem haalt dus verse buitenlucht 
het huis in. Koelt uw woning daardoor dan niet 
af? Nee, want deze warmte-terugwin-unit warmt 
die verse buitenlucht op voordat hij binnenkomt. 
Op een zeer energiezuinige manier.
 
Laat deze unit altijd aan staan, ook als u 
niet aanwezig bent. 

In deze warmte-terugwinunit ziet u twee 
filters die de aangevoerde buitenlucht extra 
schoonmaken. Deze filters zullen wij jaarlijks 
vervangen. Daarbij laten we ook een extra 
set achter. Zo kunt u halverwege het jaar zelf 
de filters vernieuwen. Wij raden u aan de 
filters iedere maand even er uit te halen en te 

Zet bij het douchen de ventilatie 
altijd hoger met deze RF timer

Afzuigventiel aan de 
zijkanten vastpakken 
en naar beneden 
trekken 

Draai nooit aan het 
middelste gedeelte 
van het ventiel

Schoonmaken kan 
met een sopje en 
warm water

>  TIP 
Maak de ventielen per ruimte schoon en plaats ze direct terug. 
De afzuigventielen zijn namelijk per ruimte ingesteld op de juiste 
afzuigcapaciteit. Daarom is het belangrijk dat u een ventiel niet per 
ongeluk omwisselt met een ventiel van een andere kamer.

stofzuigen. Daarmee houdt u 
de buitenlucht die uw woning 
binnenkomt schoon.

Warmte terugwin unit ‘Zehnder comfoAir’
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14.1 Reparaties alleen door erkend 
installateurs
Uw woning is aangesloten op het elektriciteits-
netwerk van Enexis. Wij adviseren u dringend om 
zelf niets aan deze installatie te veranderen. Dit 
soort werkzaamheden dienen altijd door een erkend 
elektrotechnisch bedrijf uitgevoerd te worden. 
Vraag hiervoor toestemming aan woonstichting 
Charlotte van Beuningen.

14.2 Aanvragen elektriciteit 
Om elektra geleverd te krijgen sluit u een contract 
af met een van de aanbieders (of verhuist u 
uw huidige contract). Wij adviseren u om dit 
bij voorkeur al voor de sleuteloverdracht te 
regelen. Tijdens de oplevering van uw woning 
nemen we samen de elektrameterstanden op. 
Wij vragen u tijdens dan om te tekenen voor deze 
geregistreerde standen. Deze standen geeft u zelf 
door aan uw elektraleverancier. Geef ook door dat u 
zonnepanelen hebt. Zie pagina 29.

14.3 Aansluiten telefoon, tv, radio, 
internet
Regel zelf de aanvraag voor een telefoon-, televisie- 
en internetabonnement. Als u nog moet kiezen 
tussen bepaalde leveranciers, informeer dan altijd 
naar de mogelijkheden voor (gratis) ondersteuning 
bij het installeren van systemen. KPN brengt 
bij nieuwbouwprojecten geen traditionele 
telefoonaansluiting meer aan. U kunt dus hierop 
niet aangesloten worden. Indien gewenst kunt u 
wel zelf een aansluiting aanvragen, maar dan zijn de 
aansluitkosten voor uw eigen rekening.

Bekabeling
In de woonkamer is een bekabeld aansluitpunt 
gemaakt voor tv (CAI) en internet/digitale tv (UTP). 
Uw meterkast bevat ook een loze leiding (zonder 
kabels) naar de hoofdslaapkamer. De leveranciers 
kunnen hierdoor kabel trekken naar uw slaapkamer 
voor telefoon, internet, televisie of radio.

14.4 Wat zit er in mijn meterkast?

a. Elektrameter
U hebt een slimme elektrameter in de meterkast. 
Door op de groene knop te drukken kunt u op deze 
meter lezen hoeveel elektriciteit u hebt afgenomen 

of teruggeleverd vanuit 
de zonnepanelen.  
Als u bij uw leverancier 
een overeenkomst met 
hoog-/laagtarief heeft 
afgesloten leest u hier 
ook de afgenomen en 
terug geleverde kWh in 
hoog- en laagtarief. 
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b. Groepen
In de meterkast ziet u verschillende nummers. 
Ieder nummer hoort bij een groep stopcontacten, 
apparaten en lampen in uw woning. Bijvoorbeeld 
‘Badkamer en keuken’ is nummer 3. In dat geval 
hoort alle elektra van de badkamer en keuken 
bij nummer 3. Hoe de groepen in úw woning zijn 
ingedeeld leest u in de ‘groepenverklaring’. Deze 
hangt in uw meterkast. 

c.  Maar waarom zijn die groepen nou handig? 
Iedere groep, bijvoorbeeld groep 3 ‘Badkamer/ 
keuken’, heeft een eigen schakelaar. Dat is het 
zwarte hendeltje boven het nummer. Als er nu 
ergens kortsluiting is in uw badkamer of keuken, 
dan schakelt die schakelaar direct de stroom uit 
van álle apparaten in de badkamer en keuken. In de 
meterkast ziet u dan dat het hendeltje van groep 3 
‘Badkamer/ keuken’ naar beneden staat, in plaats 
van naar boven. U weet daardoor dat er een storing 
in de badkamer/keuken is en niet in de slaapkamer. Slimme elektrameter

GROEP 1 Entree/Toilet/Trapkast/
Slaapkamer 2/Buitenverlichting 
voordeur/Technische ruimte BG/
Overloop/WCD meterkast  
(WCD = WandContactdozen)

GROEP 2 Wasmachine
GROEP 3 Badkamer/Keuken
GROEP 4 Fornuis
GROEP 5 WTW-unit (WarmteTerugWin-

unit)/Saapkamer 1/
Woonkamer/WCD keuken 
(WCD = WandContactdozen) /
Buitenverlichting achtergevel

GROEP 6 Berging/Tuin
GROEP 7 Zonnepanelen/Omvormer

De groepenverklaring
Welke stopcontacten/apparaten/lampen 
zitten op welke groep?

Iedere groep heeft een eigen nummer: 

Groepenschakelaars 

AardlekschakelaarsHoofdschakelaars

Warmtepomp 
groep

In het volgende hoofdstuk leest u hoe u kunt 
uitzoeken wélk stopcontact/apparaat/lamp in de 
badkamer of keuken het probleem veroorzaakt.

d. Hoofdschakelaar
Alle groepen zijn verdeeld over enkele aardlek-
schakelaars, en deze staan weer in verbinding  
met de hoofdschakelaar. In de meterkast zit  
1 hoofdschakelaar. Bij problemen van het totale 
systeem schakelt deze schakelaar zelf de hele 
stroomvoorziening uit. 

1  2  3  4  5  6  7
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14.5 De stroom valt uit, wat nu?

Werkt de stroom (gedeeltelijk) niet meer?  
Volg dan deze stappen om te bepalen waardoor 
de storing wordt veroorzaakt.

STAP 1: Kijk in de meterkast

•  Controleer of alle zwarte hendels in de meterkast 
omhoog staan. Dit zijn de hendels van de 
hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en van de 
groepen. Als alles goed werkt, dan staan alle 
zwarte hendels naar boven.

•  Staan alle zwarte hendels in de meterkast 
naar boven, maar werkt de elektriciteit niet? 
Dan heeft waarschijnlijk de hele buurt een 
netstoring. U kunt dit eenvoudig controleren bij 
uw buren. Meld een netstoring bij het nationale 
storingsnummer: 0800 9009. Dit is een gratis 
nummer dat 24 uur per dag bereikbaar is.

•  Staat één van de groepenhendels naar 
beneden? Dan is er een storing binnen die 
groep. Ga dan naar stap 3 om te ontdekken 
welk stopcontact/apparaat/lamp in die groep de 
storing veroorzaakt.

•  Staat één van de aardlekhendels naar 
beneden? Ga dan naar stap 2 om te ontdekken 
welke groep de storing veroorzaakt.

14.6 Zonnepanelen

Op het moment dat u de sleutel ontvangt, starten 
ook de zonnepanelen met het opwekken van 
energie.

Welke zonneenergie apparatuur staat in 
uw woning?

•  Uw zonnepanelen zijn van het merk Ulica Solar 
mono zwart, met een vermogen van 355 Wp.

•  De zonne-energie wordt omgezet naar elektriciteit 
door een omvormer op zolder: de Solis Mini 4G

•  Op zolder staat ook nog een werkschakelaar. 
Die brengt de energie naar de meterkast op de 
begane grond. Stroom die u niet meteen gebruikt 
wordt aan uw energieleverancier geleverd.

Meld de zonnepanelen aan bij uw  
energie leverancier

Bij het aanmelden bij uw energieleverancier meldt u 
dat u zonnepanelen heeft. Ze vragen dan:
•  het aantal zonnepanelen: dit vindt u op de 

inventarisatiestaat bij uw contract;
•  het totale vermogen: vermenigvuldig het aantal 

panelen met het vermogen (355 Wp per paneel). 

Draai uw was als de zon schijnt

De zonne-energie die u niet meteen verbruikt, wordt 
direct aan het stroomnetwerk geleverd. Dit gebeurt 
automatisch. Voor uw energierekening is het dus 
verstandig om de stroom van de zonnepanelen 
direct te verbruiken. Door bijvoorbeeld als de zon 
schijnt uw was te draaien. 

In de zomer is er veel zon en produceren de 
zonnepanelen veel stroom. De stroom wordt als 
eerste gebruikt voor verkoeling/verwarming en 
ventilatie. En daarna voor overige elektrische 
apparatuur.

STAP 2: In welke groep zit het probleem?

•  Zet de aardlekschakelaar in één snelle beweging 
omhoog. Schiet deze weer naar beneden? Bekijk 
op de groepenverklaring welke groepen bij deze 
aardlekschakelaar horen.

•  Schakel de hendels van alle groepen die bij 
deze aardlekschakelaar horen uit, door ze naar 
beneden te zetten.

•  Zet dan de aardlekschakelaar die naar beneden 
staat weer omhoog.

•  Zet nu de hendels van de uitgeschakelde 
groepen om de beurt weer omhoog, tot het 
moment dat de knop van de aardlekschakelaar 
weer naar beneden schiet. Nu weet u welke 
groep de oorzaak is. Kijk welk cijfer er onder 
deze groep staat. Bijvoorbeeld het cijfer ‘3’. 
Op de groepenverklaring vindt u welke groep 
stopcontacten/apparaten/lampen op deze groep 
3 zitten. Bijvoorbeeld ‘badkamer/keuken’.

STAP 3: In welk stopcontact/apparaat/
lamp zit het probleem?

•  Schakel alle elektrische apparaten en lampen die 
bij die groep horen (bijv. ‘badkamer/keuken’) uit. 
Haal ook de stekkers uit alle stopcontacten van 
die groep.

• Zet de groepsschakelaar weer omhoog.
•  Zet één voor één de lampen weer aan. Stop 

vervolgens één voor één de stekkers van de 
apparaten weer in het stopcontact en schakel 
vervolgens één voor één alle apparaten weer aan.  
Zodra de groepsschakelaar weer naar beneden 
schiet, weet u welk contact/apparaat/lamp de 
fout veroorzaakt. Gebruik deze dan niet meer tot 
hij is gerepareerd.

In de wintermaanden en ’s nachts wekken de 
zonnepanelen minder of geen elektriciteit op. 
Dan komt uw stroom bijna volledig van uw 
elektraleverancier. 

Hoe weet u wat uw zonnepanelen opbrengen? 
Op de omvormer, op zolder, kunt u steeds aflezen 
hoeveel de zonnepanelen aan elektra hebben 
opgewekt. Als u gevoel wilt krijgen bij uw gebruik 
adviseren wij u om op iedere eerste van de nieuwe 
maand de productie van de omvormer (op zolder) te 
registreren. Noteer daarnaast ook de meterstanden 
van de elektriciteit. Zo weet u iedere maand en 
per jaar hoeveel de panelen hebben opgewekt en 
hoeveel elektra u hebt verbruikt. 

Op uw jaarafrekening geeft uw leverancier aan 
hoeveel kWh elektra u aan hen heeft teruggeleverd 
en hoeveel kWh u van hen heeft afgenomen 
(salderen). Met de gegevens die u hebt bijgehouden 
kunt u desgewenst deze jaarrekening controleren.

14 14

De omvormer zet zonneenergie 
om in elektriciteit
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De omvormer (Solis Mini 4G) geeft
informatie

    Rood ledlampje  
Power: de omvormer staat aan  
(alleen overdag te zien) 

    Groen ledlampje  
Productie: er wordt energie opgewekt. 

    Oranje ledlampje 
Alarm: mogelijke storing.  
Op de display is af te lezen wat er aan de hand is. 
Neem contact op met ons als deze brandt. 

De zonnepanelen vragen van u verder  
geen onderhoud

14

>  TIP 
Wanneer de panelen in de 
winter bedekt zijn met sneeuw, 
kan de sneeuw plotseling van 
het dak afglijden. De panelen 
zijn glad. Wees daarop bedacht.

Wie hebben we betrokken bij de GZB? 
Planvorming: Bewoners en omwonenden
 Gemeente Vught
Architect:                       Mulleners + Mulleners 
Aannemer:                    Huybregts Relou
Installatie:             Kemkens 
Bouwfysisch advies:  Volantis 
Landschapsarchitect: Buro Lubbers
Civiele techniek:          Grasveld Civiele Techniek
Constructeur: Goudstikker - de Vries
Technische tekeningen: Archifit
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