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VOORWOORD 
 
 
Van harte welkom in uw nieuwe woning! U huurt nu een nieuwe woning van Dunavie in Katwijk, 
bouwplan Prins Bernhardlaan. Het is een bijzonder bouwplan: de woningen hebben géén 
gasaansluiting en zijn Nul-Op-de Meter (NOM). Hierover geven we ook meer informatie. 
Onlangs heeft u bij ons de huurovereenkomst getekend en een verhuurmap van ons ontvangen. 
Daarin staan allerlei praktische zaken, zoals belangrijke telefoonnummers. Natuurlijk kan het zijn dat u 
nog vragen heeft over uw woning. Daarom hebben we dit boekje voor u samengesteld. Het geeft u 
antwoord op vragen over het gebruik en het onderhoud, hoe de installaties werken en welke 
materialen zijn toegepast.  
 
De Woonwijzer kan antwoord geven op veel van uw vragen. We hebben uw woning met veel oog voor 
detail gebouwd. Constateert u toch gebreken? Meld die dan direct. Dat kan heel eenvoudig via 
internet. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Op 
www.Dunavie.nl vindt u informatie over veel verschillende onderwerpen.  
Ook kunt u via de website inloggen en via Mijn Dunavie allerlei zaken regelen.  
 
Via de website kunt u chatten met onze medewerkers.  
Ook met Whatsapp zijn we bereikbaar: 06-57486100 
 
Liever iemand persoonlijk spreken?  
 
De balie is tijdelijk gesloten vanwege de corona maatregelen 
De openingstijden van onze balie zijn normaal gesproken: maandag tot en met donderdag van 8.30 
tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. 
 
Bezoekadres: Ambachtsweg 16 2222 AL Katwijk 
Tijdens openingstijden is onze Klantenservice ook bereikbaar via (071) 820 08 00 en kunt u chatten 
via onze website of een bericht sturen via Whatsapp 06-57486100. Daarnaast blijven wij 24/7 
bereikbaar via het Klantportaal. In geval van spoed zijn wij 24/7 bereikbaar op (071) 820 08 00 
 
Wij wensen u veel woongenot en een Prettig Thuis!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dunavie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De informatie in dit document, met de genoemde bijlagen, is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op 
basis van de beschikbare gegevens. Het is niet uitgesloten dat er toch onjuistheden vermeld zijn. Hieraan 

kunnen echter geen rechten of eisen tot schadevergoeding aan worden ontleend. 
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Bijlagen 
Op de website van Dunavie staan veel gegevens over het project Prins Bernhardlaan. Zie  
https://www.dunavie.nl/projecten/onze-projecten/nieuwbouw/nieuwbouw-project/item/23  
 
U treft onder anderen aan: 

• IthoDaalderop EPV-handleiding  

• FAQ EPV- en NOM-woning 

• Informatie over vloerafwerking. 
 
Als u het nodig vindt om u te verdiepen in de installaties in uw woning zijn de volgende documenten 
nuttig als naslagwerk. De meesten zijn in papieren versie ook in de woning aanwezig, mar handiger is 
als u ze als digitale versie gebruikt. 
 

• IthoDaalderop, brochure de vijfde generatie water/water warmtepomp 

• IthoDaalderop, gebruikershandleiding WPU 5G water/water warmtepomp 

• IthoDaalderop, Gebruikerskaart Spider kamerthermostaat 

• IthoDaalderop, Gebruikershandleiding Itho HRU ECO 300 ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning 

• Instamat handleiding digitale thermostaat handdoekradiator badkamer 

• Instamat handleiding afstandsbediening digitale thermostaat handdoekradiator badkamer 

• Datasheet zonnepanelen 

• Overzicht Serviceabonnement en woningonderhoud 

• Voorwaarden woningaanpassing harde vloerafwerking Dunavie 
 
Alle bovengenoemde bijlagen zijn digitaal beschikbaar 
  

https://www.dunavie.nl/projecten/onze-projecten/nieuwbouw/nieuwbouw-project/item/23
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INGEBRUIKNAME VAN UW WONING 
 
Bij het betrekken van uw woning vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken: 
 

• Schrijf u in bij de gemeente Katwijk of geef de gemeente melding van verhuizing.  

• U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een leveringscontract voor water en elektra.  

• U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een abonnement voor kabel (CAI) en 
telefonie. 

Inboedelverzekering 

U moet zelf uw inboedel verzekeren. Als er in uw inboedelverzekering ook het glas verzekerd is en u 
heft een serviceabonnement bij Dunavie afgesloten, kunt u aan de verzekering doorgeven dat dit nu via 
het serviceabonnement is gedekt. Vergeet u niet om te bepalen of u uw inboedelverzekering moet 
aanpassen aan uw nieuwe woning? Vraag zo nodig advies van uw verzekering of tussenpersoon. Zij 
beschikken over handige lijsten waarmee u zelf de waarde van uw inboedel kunt schatten. Bij de 
Consumentenbond kunt u informatie vragen over ‘goed verzekerd’ zijn. 

Serviceabonnement 

Een lekkende kraan, een kapotte wandcontactdoos of klemmend hang- en sluitwerk. Normaal 
gesproken zijn dit soort klusjes voor eigen rekening. Huurders kunnen voor € 5,30 per maand een 
serviceabonnement afsluiten waardoor dergelijke reparaties door Dunavie worden uitgevoerd. Voor uw 
woning is het serviceabonnement standaard al meegenomen in de huur. Alle gebreken die u normaal 
zelf moet repareren, worden kosteloos en snel door ons verholpen. Een prettig idee: geen zorgen meer 
over kleine reparaties in uw woning. Op www.Dunavie.nl leest u wat wel en niet onder het 
serviceabonnement valt.  

Problemen 

Uw woning is zorgvuldig gebouwd door KBM Groep uit Katwijk. Desondanks kan het gebeuren dat er   
direct na oplevering tekortkomingen zijn.  Aarzel niet en bel Dunavie of meldt het probleem via de 
website. 
 

Sleutels bijmaken 

 
De bijgeleverde 6 sleutels zijn bij de reguliere sleutelmaker bij te bestellen. 
 
De sleutels die behoren bij de bedieningsgrepen van de kozijnen zijn allemaal hetzelfde, dus bijmaken 
is niet nodig. Laat deze nooit in de bedieningsgrepen achter, maar berg ze op, op een plek vlak bij het 
kozijn. 
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KEUKEN 

Keukenblok en apparatuur (apparatuur exclusief) 

Uw woning wordt voorzien van een modern keukenblok van fabricaat Bruynzeel, type Atlas Laser, met 

kunststof blad. De keuken wordt niet voorzien van inbouwapparatuur, maar bevat wèl de 

mogelijkheden en de aansluitingen daarvoor.  

De keuken is voorzien van een Grohe Eurostyle Cosmopolitan keukenmengkraan, chroom,  

eengreeps, uitvoering met draaibare uitloop. 

 

U kunt zelf een keuze maken in front, werkblad en grepen, zie hierna op de volgende bladzijden. 

Medewerkers van Dunavie zullen u begeleiden bij het kiezen. 

Later kunt u zelf kiezen voor het toevoegen van:  

• Een inbouw kookplaat; er is een uitsparing in het werkblad gehouden. De uitsparing/zaagmaat 

is 490 x 560 mm. (diepte x breedte). Dit is een vrij gebruikelijke maat waarin veel type 

kookplaten passen. Let op: er zijn ook kookplaten met een afwijkende maat in de handel.  

 Geadviseerd wordt om een inductiekookplaat te kiezen, bijvoorbeeld Etna T305ZT. Zie ook: 

 https://www.kieskeurig.nl/kookplaat/product/1154165-etna-t305zt/prijzen   

 De kookplaat kan worden aangesloten met een Perilex-stekker op een Perilex-

 wandcontactdoos, 2x 230Volt, een zgn. kookgroep. 

• Een recirculatie afzuigkap boven de kookplaat.  

• Een oven. (de kast rechts van de hoek is demontabel, zodat er een inbouwoven in kan)  

• Een vaatwasser. De kast rechts naast de spoelbak is demontabel en is het meest geschikt 

voor een vaatwasser.  

Bovendien is links naast het keukenblok voldoende ruimte (62 cm.) gehouden voor een lage of hoge 

koelkast of koel-vriescombinatie. 

 

 
 
 

https://www.kieskeurig.nl/kookplaat/product/1154165-etna-t305zt/prijzen
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Plattegrond keuken 

 
 

 
Aansluitpunten elektra. 
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Aansluiten van een elektrische kookplaat of fornuis. 

In de woning is een 2x230V aansluiting, met zogeheten perilex-wandcontactdoos, aanwezig achter 
het keukenblok. 

 
Het aansluiten van een elektrische kookplaat/inductiekookplaat op 2x230V kookgroep (2 fasen en 2 
nullen) vraagt bijzondere aandacht. Deze aansluiting is niet gestandaardiseerd en zal dus altijd met 
een tweepolige spanningszoeker gemeten moeten worden voordat een kookplaat aangesloten wordt. 
Per kookplaat kan de aansluiting dus verschillen!) Het aansluiten van de kookplaat moet daarom bij 
voorkeur te gebeuren door een elektricien.  
 
Dunavie biedt u éénmalig een inbouwservice via onze elektricien. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met Kracht Elektrotechniek Telefoon 071-7501640 
 
Er is geen krachtstroom aanwezig voor het aansluiten van een kookplaat op 3 fasen en 1 nul 
(krachtgroep). 

Recirculatiekap. 

Onder de speciale bovenkast van de kookplaat kunt u een afzuigkap monteren. Het is slechts 
toegestaan om een “recirculatiekap” te plaatsen. Een gewone afzuigkap of motorloze afzuigkap is 
niet toegestaan vanwege het grote risico van vervuiling van het ventilatiesysteem. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Perilex-Steckdose.jpg


 

   
10 

TOILET EN BADKAMER 
Uw woning is voorzien van een toilet op de begane grond. Op de verdieping is een badkamer met 
toilet aanwezig. De toiletten zijn van het type “hangend”.  

Toilet 

 
 
 
De closetpot is een Geberit 300 Basic closet, keramiek, wit, (dxhxb) 540x340x355mm, type 
wand, dus hangend. Voorzien van een kunststof zitting met klep, Wisa D-star 300 closetzitting, wit, 
met deksel, zitting/deksel Duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), afneembaar voor 
reiniging, 
De closetpot wordt verhoogd opgehangen: bovenzijde closetpot (excl. zitting) op 450 mm. boven de 
vloer. 
Het fonteintje is een Geberit 300 Basic wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 250mm, 
breedte/diameter 360mm. Kraangat rechts. 
De vloer is afgewerkt met tegels, Mosa 74030 LS  ca 15 x 15 cm. Kleur: muisgrijs. 
De wand is betegeld tot het plafond met tegels, Mosa 0490, 25x20 cm. Kleur: wit. Op ongeveer 1,80 
meter een rand met striptegels. 
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Badkamer 

De badkamer bevindt zich op de etage met de slaapkamers.

 
 
De closetpot is een Geberit 300 Basic closet, keramiek, wit, (dxhxb) 540x340x355mm, type 
wand, dus hangend. Voorzien van een kunststof zitting met klep, Wisa D-star 300 closetzitting, wit, 
met deksel, zitting/deksel duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), afneembaar voor 
reiniging, 
De closetpot wordt verhoogd opgehangen: bovenzijde closetpot (excl. zitting) op 450 mm. boven de 
vloer. 
 
De wastafel: Geberit 300 Basic wastafel/ fontein, keramiek, wit, diepte 475mm, breedte/diameter 
600mm, rechthoekig, met rugwand, hangend, kraangat midden, voorzien van een Grohe Eurosmart S-
Size wastafelmengkraan (opbouw), chroom. glans, 
Boven de wastafel een spiegel 600 x 600mm. en keramisch planchet Geberit 300 Basic (lxhxd) 
600x60x120mm,  
Er is een elektrische handdoekradiator gemonteerd naast het raam. 
De douche is voorzien van een Grohe Grohtherm 1000 New thermostatische douchemengkraan 
(opbouw), chroom, glans. Met Grohe New Tempesta glijstangcombinatie. 
De douche is voorzien van een douchegoot met warmtewisselaar, ACO ShowerDrain X2.1-2.2 – 
WTW. Dit zorgt voor het opwarmen van het koude water naar de thermostaatkraan en zodoende voor 
energiebesparing. 
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De vloer is afgewerkt met tegels, Mosa 74030 LS  ca 15 x 15 cm. Kleur: muisgrijs. 
De wand is betegeld tot aan het plafond met tegels, Mosa 0490, 25x20 cm. Kleur: wit. 
De aansluitingen voor wasmachine en wasdroger bevinden zich in een kast tegenover de badkamer. 
Op ongeveer 1,80 meter een rand met striptegels. 
 
 
 
 
Handdoekradiator in de badkamer. 
De elektrische radiator in de badkamer is nodig om de badkamer extra te verwarmen, indien nodig, tot 
22 graden Celsius. Gebruik deze dus niet altijd! 
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Het type wat zal worden toegepast is een Prenger HP 2.60 E met afstandsbediening. De bedieningen 
zijn van Instamat, zie ook de aparte handleidingen.  
 

WOONKAMER 
In de erker van de woonkamer bevinden zich 2 draairamen. Omdat de woning een goed 
ventilatiesysteem heeft is het niet nodig dat deze vaak open gaan. De ruimte tussen bovenzijde van 
het draairaam en het plafond is ongeveer 25-35 mm. Let u er, bij de keuze van gordijnrails op dat u 
kiest voor rails (inclusief bevestiging) die niet hoger zijn dan 20 mm. 
Het gipsplatenplafond is bevestigd op latten waaraan u ook de gordijnrails kunt vastschroeven. (zie 
onderstaande foto’s) 
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MECHANISCHE VENTILATIE 

Ventileren is noodzaak 

Door ventilatie wordt verse lucht aan de woning toegevoegd en vochtige, vervuilde lucht 
afgevoerd uit de woning. Het meeste vocht in de woning produceert u zelf. Bij uitademen, 
koken, douchen, wassen en drogen, schoonmaken enzovoorts. Eén persoon produceert 
ongeveer 1 à 2 liter vocht per dag door te ademen en te transpireren. In combinatie met 
douchen, koken enzovoort kan een gemiddeld gezin ongeveer 10 liter vocht per dag in 
een woning produceren. 
 
Ventileren is noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen. 
Oudere woningen waren minder goed geïsoleerd en hadden minder kierdichting dan nu, waardoor er 
voldoende verse lucht in de woning kwam. Moderne woningen zijn luchtdicht en goed geïsoleerd 
waardoor een mechanisch ventilatie systeem noodzakelijk is.  

Werking gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwin-unit. 

Uw woning is voorzien van een balansventilatie met warmteterugwinning, HRU Eco 300 van 
IthoDaalderop.  Dit betekent dat voortdurend evenveel lucht wordt ingeblazen als afgezogen in de 
woning. Bij het ontwerpen van uw woning en de keuze van het ventilatiesysteem is ervan uit gegaan 
dat het systeem nooit helemaal wordt uitgeschakeld, maar altijd op tenminste de laagste stand blijft 
draaien. Dus ook als u met vakantie bent. Trek de stekker er dus niet uit! Wanneer de installatie niet 
permanent werkt, is de kans dat er vocht- en schimmelproblemen ontstaan erg groot. De ventilatie-unit 
is uitgerust met een zeer zuinige elektromotor, die erop berekend is om permanent te draaien.  
 
Het systeem bestaat uit een centraal opgestelde ventilatie box, met warmteterugwin-unit, in 
techniekruimte naast slaapkamer 2, een kanalenstelsel, aan- en afzuigventielen en kanalen naar het 
dak. Een ventilator zorgt ervoor dat automatisch verse lucht in uw woning wordt geblazen en vervuilde 
en vochtige binnenlucht uit uw woning wordt afgezogen. 
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De inblaas van verse lucht in de woning gebeurt via de toevoerventielen in woon- en slaapkamers. De 
afzuiging van lucht vindt plaats in badkamer, berging, toilet en keuken. De luchtstroom gaat dan via de 
deurspleten (de ruimte van ongeveer 2 cm. onder de deuren) vanuit de ruimtes waar wordt ingeblazen 
naar de ruimtes waar wordt afgezogen. De hoeveelheden ingeblazen en afgevoerde lucht zijn 
nauwkeurig berekend en op elkaar afgestemd. U hoeft voor de ventilatie dus geen ramen open te zetten. 
  

Ramen mogen altijd open om te luchten, maar dit kost wel warmte of koude en dus energie!! 
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De warmteterugwin-unit (WTW-unit) bevindt zich in de ventilatie box. De WTW-unit zorgt dat de 
warmte uit de gebruikte vervuilde lucht wordt gebruikt om de verse lucht voor te verwarmen. De 
luchtstromen gaan hierbij gescheiden langs elkaar en worden niet gemengd! 

• De warmte uit de afgezogen lucht kan zo voor 97% worden hergebruikt, wat zorgt voor 
energiebesparing.  

• Daarnaast is dit comfortabel doordat de ingeblazen lucht is voorverwarmd en koude luchtstromen 
in de woning worden geminimaliseerd. 

• Tot slot wordt de aan- en afgevoerde lucht gefilterd. Hierbij is het ook mogelijk om ook een 
pollenfilter (optioneel) toe te passen wat zeer gunstig is voor mensen met problemen met de 
luchtwegen. 

Bediening van de ventilatie 

Uw woning is voorzien van een volautomatische bediening, via CO2-sensors, van het ventilatiesysteem. 
Voor een gezond binnenklimaat en het voorkomen van een 'bedompte' woning is het van belang dat de 
CO2- concentratie niet te hoog wordt. In woonkamer en hoofdslaapkamer zijn “vaste” sensors 
gemonteerd. Deze bedienbare sensors meten de CO2-concentratie in de ruimte. Ze vertalen de 
gemeten waarde naar een ventilatiewens en communiceren die draadloos naar de ventilatie-unit. Bij het 
hoger worden van de CO2-concentratie in de ruimte, doordat de ruimte intensiever gebruikt wordt, zal 
de ventilatie geleidelijk verhoogd worden. Zo wordt de ventilatie voortdurend automatisch aangepast en 
bent u verzekerd van een goed binnenklimaat op de efficiëntste en energiezuinigste wijze. Zodra de 
CO2-concentratie weer voldoende is gedaald, wordt de capaciteit van de ventilatie-unit automatisch 
verlaagd.  
U kunt de ventilatie ook zelf handmatig instellen, zie onder. 
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Kies de stand:  
 
1. Laagstand: voor ’s nachts of bij afwezigheid 
2. Middenstand: voor overdag (normale stand) 
3. Hoogstand: bij koken, douchen of bij veel mensen (bijvoorbeeld bij feestjes) 
4. Timerstand: voor het inschakelen van de unit in de hoogstand gedurende een bepaalde tijd.  
 
 
Ook hiervan is een uitgebreide bedieningshandleiding voorhanden. 
 
Zowel in toilet als badkamer komen nog zgn. RF-bedieningen: 

 
Hiermee kan de ventilatie ook worden bediend. 
 
Laat na het douchen of koken de ventilator nog ongeveer 20 minuten op de hoogste stand staan. 
Hierdoor worden (bijna) alle vocht en kookdampen afgezogen.  
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Schoonmaken van de afzuig- en inblaasventielen 

Bij de afzuig- en inblaasventielen van het ventilatiesysteem verzamelen zich 
stof, vet en vuil door de afzuiging van vervuilde lucht en de statische energie. 
Het ventiel moet worden gereinigd als er vuil te zien is bij de opening. Het 
verdient de voorkeur om ze minimaal 1 x per jaar schoon te maken. Dit kan met 
een vochtig doekje, eventueel met een beetje afwasmiddel. Als de ventielen 
sterk vervuld zijn, kunt u ze geheel uit het kanaalsysteem halen. Zorg daarbij 
dat er geen rubberring achterblijft. Reinig de ventielen in een zachte 
zeepoplossing. Let u wel op dat de openingen in de juiste stand blijven, deze 
mogen niet worden gewijzigd. De inblaasrichting van de luchttoevoerventielen 
is aangegeven met een pijltje op het ventiel. Tip: Het is handig ze te merken of 
te nummeren met bijvoorbeeld plakkertjes, zodat elk ventiel op de juiste plek 
wordt teruggeplaatst. 

Reinigen en vervangen filters  

De HRU ECO 300 heeft twee filters, een voor elke luchtstroom. Beide filters zijn zo in de ventilatie-unit 
geplaatst dat ze de wisselaar beschermen tegen vervuiling. Daarnaast beschermt het filter in de 
luchttoevoer de gebruiker ook tegen stof en andere vervuilingen in de aangezogen buitenlucht. Het is 
noodzakelijk de filters regelmatig schoon te maken en op den duur te vervangen, om de capaciteit van 
de unit niet te doen verminderen. 
Als de ventilatie-unit detecteert dat de filter moet worden schoongemaakt of vervangen stuurt de unit 
een bericht naar de bedienbare CO2-sensor. De status-led op de sensor gaat dan oranje knipperen. 
 
Er zijn verschillende type filters: 
● Filter G3. 
Dit filter wordt standaard met het toestel geleverd en is zeer geschikt als 'bouwstoffilter' in de eerste 
periode na oplevering van de nieuwbouwwoning. Na ongeveer drie maanden moet het filter worden 
vervangen door een G4- of F7-filter. 
● Filter G4. 
Dit groffilter wordt voornamelijk gebruikt om relatief grote stofdeeltjes uit de lucht te filteren. Hiermee 
wordt voornamelijk de warmtewisselaar beschermd tegen indringend vuil. 
● Filter F7. 
Dit fijnfilter houdt naast de grovere stofdeeltjes ook fijnere stofdeeltjes tegen (fijnstof, pollen). Vooral 
mensen met allergieklachten, die hiervoor gevoelig zijn, kunnen hier baat bij hebben. 
In de loop van de tijd zullen de filters vervuilen, waardoor de capaciteit van de ventilatie-unit 
achteruitgaat. Het is daarom noodzakelijk dat de filters volgens aanduiding worden schoongemaakt en 
uiteindelijk vervangen. 
 
De G3, G4 en G7 filters kunnen meermaals worden gereinigd (stofzuiger) en, na draaiing nogmaals 
worden gebruikt. Daarna moeten ze worden vervangen. Een gebruikshandleiding van het 
ventilatiesysteem vindt u op de WTW-unit, maar ook in de set bijlagen bij deze Woonwijzer. 
Zodra de filters moeten worden schoongemaakt verschijnt de melding “W01”op het display van uw 
toestel. Bij melding “W02” moet het filter worden vervangen. 
Indien aanwezig gaat ook het rode lampje op de standenschakelaar branden. 
  

 
 
In het servicecontract dat Dunavie heeft afgesloten is vastgelegd dat éénmaal per jaar de filters 
worden gereinigd + omgekeerd of vervangen. De eerste keer is na ongeveer 6 maanden. 
 

Verwijderen afzuigventiel 
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Zelf de filters schoonmaken? 

U kunt de filters ook zelf reinigen als volgt: 
Inspecteer en reinig of vervang de filters op de volgende wijze: 
a) Neem de stekker uit de wandcontactdoos of maak de ventilatie-unit spanningsloos. 
b) Trek de beide filterdoppen uit de voorplaat. 

c) Neem de filters uit de ventilatie-unit. Aan de voorzijde van de filters zitten hiertoe trekbandjes. 

 
d) Inspecteer de filters visueel op vervuiling. Als de filters vuil zijn moeten ze worden gereinigd of 

vervangen. 
e) De filters kunnen 180° gedraaid worden en nogmaals worden gebruikt. 
f) Reinig of vervang de filters. Reinigen kan door de filters voorzichtig met een stofzuiger schoon te 

zuigen. 
g) Plaats de gereinigde of de nieuwe filters terug in de ventilatie-unit. 
h) Plaats de beide filterdoppen terug in de voorplaat. 
i) Neem de HRU ECO 300 opnieuw in gebruik door de stekker terug in de wandcontactdoos te 

steken. 
j) Resetten filterwaarschuwing: Nadat de filters zijn gereinigd of vervangen, zal de 

filterwaarschuwing nog steeds worden getoond. 
 
Reset de filterwaarschuwing dan op de volgende manier: 
 
De regeling van de ventilatie-unit houdt met behulp van een intelligente teller bij wanneer de filters 
moeten worden schoongemaakt of vervangen. Als er een vuil filter is geconstateerd, geeft de unit dit 
aan middels de status led op de unit Ook stuurt de ventilatie-unit een RF-bericht (draadloos) met deze 
melding. Deze melding kan worden weergegeven via specifieke gekoppelde bedieningen zoals de 
CO2-sensor. Op de sensor wordt de vuilfilterindicatie aangegeven door het oranje knipperen van de 
status-led. De Vuilfilterindicatie wordt alleen actief bij ventilatie units die voorzien zijn van filters. 
 
Wanneer u de filters hebt schoongemaakt of vervangen dient u de vuilfilterindicatie te resetten. 
U kunt op de sensor de vuilfilterindicatie op de volgende manier resetten: 
a) Maak de ventilatie-unit spanningsloos. 
b) Breng de ventilatie-unit onder spanning. 
c) Druk binnen 10 minuten tussen de 5 en 7 seconden 
op de touch-knop van de sensor. 
De status-led knippert 3 x groen na een succesvolle reset. 

Reinigen van kanalen 

Zodra het noodzakelijk is zorgt Dunavie voor het reinigen van de kanalen door een erkend installateur. 
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VERWARMINGS- EN KOELINGSINSTALLATIE 

Warmte en koude uit de bodem 

Uw woning maakt gebruik van warmte en koude uit de bodem. ‘s Zomers gaat warmte de grond in, 
welke ’s winters weer gebruikt wordt om de woning te verwarmen. In de winter gaat dit precies 

omgedraaid: dan gaat koude de grond in, 
dat ’s zomers weer gebruikt wordt om de 
woningen te koelen. Hiervoor zitten onder 
de woningen slanglussen tot 80 à 150 meter 
diep, waar water doorheen wordt gepompt. 
De temperatuur in de bodem varieert tussen 
4°C en 18°C en is gemiddeld 12°C. De 
warmte- en koeltevraag zijn over het jaar 
genomen in balans, waardoor de 
temperatuur in de bodem ongeveer gelijk 
blijft. 
 

 

Warmteopwekking met warmtepomp 

In uw woning is een elektrische warmtepomp aanwezig. Deze 
staat in de kast naast de voordeur en haalt warmte uit de 
bodem via de slanglus onder uw woning. De warmte uit de 
bodem van gemiddeld 12 °C wordt door de warmtepomp 
opgewaardeerd tot ca. 26-35 °C voor de vloerverwarming en 
tot 60 °C voor warm tapwater. De warmte en het tapwater voor 
uw woning komen hierdoor voor 80% uit de bodem en 20% uit 
elektriciteit, wat te danken is aan het hoge rendement van de 
warmtepomp.  
 
De warmtepomp bevat een aansluiting waarmee een 
storingsmonteur met laptop storingen kan verhelpen. Het is 
niet toegestaan dat u zelf een kabel inplugt en met en 
laptop aan de slag gaat! 

 

 

Temperaturen in de woning 

De woning is zodanig ontworpen dat de volgende temperaturen minimaal gehaald kunnen worden als 
het ’s winter buiten -10°C is: 

• 20°C woonkamer, keuken en slaapkamers  

• 15°C verkeersruimten en toilet 

• 22°C in de badkamer  
Deze waarden zijn voldoende voor een aangenaam binnenklimaat in de winter. Als het buiten minder 
koud is, kunnen hogere binnentemperaturen bereikt worden. 
 
De warmtepomp in combinatie met de vloerverwarming maakt in de zomer een comfortabele koeling 
mogelijk. Het is dan in de woning enkele graden koeler dan de buitentemperatuur en dus veel minder 
warm dan wanneer er geen koeling zou zijn. 

Vloerverwarming en -koeling  

De vloerverwarming bestaat uit slangen die in de dekvloer van de woning zijn verwerkt. De slangen 
komen bij elkaar bij een zogeheten verdeler, die zich in de technische ruimte bevindt. 
Vloerverwarming en koeling zijn zeer comfortabel door een gelijkmatige temperatuur, dag en nacht. 
Het zorgt dus voor geringe luchtstromen en minder beweging van stofdeeltjes. Ook zijn er géén 
radiatoren en verwarmingsbuizen. De oppervlaktetemperatuur van de vloer ligt tussen 18 °C en 27°C. 
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Verwarmen en koelen gaat echter wel trager dan bij traditionele radiatoren: het duurt langer voordat 
de woning is opgewarmd of afgekoeld. Vanwege de vloerverwarming kunt u niet alle vloerafwerkingen 
kiezen! 

Toe te passen vloerafwerkingen 

De verwarming en koeling door de vloer gebeurt met relatief lage temperaturen. De vloerbedekking 
moet de warmte en koude die via de vloer in de woning komt, zo goed mogelijk doorgeven. Niet alle 
soorten vloerbedekking zijn daarom geschikt voor woningen met vloerverwarming. Als de 
warmteweerstand (Rc) minder is dan 0,09 m2 K/W is de vloerbedekking zonder meer geschikt. Vraag 
uw leverancier dan ook altijd naar de Rc waarde van de vloerafwerking. Informeer uw leverancier van 
vloerbedekking altijd over de aanwezige vloerverwarming van maximaal 27°C en vloerkoeling van 
minimaal 18 °C.  
 
 

Dit pictogram betekent dat een bepaald type vloerbedekking bestand is tegen 
vloerverwarming. Ook bij vloerbedekking met dit pictogram moet u controleren of de Rc 
waarde maximaal 0,09 m2 K/W is! 

 

Type vloerbedekking 
 

Geschiktheid voor vloerverwarming 

Laminaat Altijd toepasbaar mits geen ondervloer wordt toegepast (m.u.v. een 
geperforeerde ondervloer). 

Zeil * Altijd toepasbaar. 

Tapijt of tapijttegels De meeste soorten tapijt zijn toepasbaar. Tapijt met een foamrug of 
hoogpolig tapijt is echter ongeschikt. Pas nooit een ondertapijt toe. 

Kurk Niet toepasbaar. 

Hout en parket * De meeste soorten parket zijn toepasbaar. Parket van zachthout zoals 
beuken, vuren en berken is niet geschikt voor toepassing met 
vloerverwarming. Ook parket van lange planken is ongeschikt. 

Linoleum/ marmoleum * Altijd toepasbaar. Advies is te werken met een dunne (gefixeerde) 
lijmlaag op waterbasis. 

Natuursteen, gietvloer * Altijd toepasbaar. 
 
* Deze vloerafwerkingen zijn lastig te verwijderen als u uw woning opzegt. Let op de voorwaarden bij opzeggen in de 
huurovereenkomst van uw woning. Als u vloerbedekkingen gaat lijmen kunt u het beste bij Dunavie een zgn. “ZAV-
aanvraag” indienen. 
 
Zie ook de aparte uitgebreider brochure over vloerbedekking en vloerverwarming. 

 
Houdt u er rekening mee dat u door de aanwezigheid van vloerverwarmingsleidingen in de dekvloer, 
niet mag spijkeren of boren in de vloer. 

Controleren en bijvullen vloerverwarming  

Controleer regelmatig de druk van de vloerverwarming. De druk kunt u aflezen van de manometer.  
Het is noodzakelijk om de verwarmingsinstallatie bij te vullen als de druk in het systeem lager is dan 
1,2 bar. Is dit het geval, dan doorloopt u onderstaande stappen. Komt u er niet uit, benader dan voor 
deze werkzaamheden Dunavie. Als u een service-abonnement heeft afgesloten dan doet Dunavie dit 
voor u. Vul nooit het bronnensysteem bij!! 
 
 Benodigdheden:  

• Vulslang 

• Emmer  

• Ontluchtingssleutel  
 

1. Zet de kamerthermostaat(en) zo laag mogelijk en wacht 5 minuten.  
2. Monteer de vulslang op de waterkraan. (foto 1)  
3. Laat de vulslang voorzichtig vollopen met water tot hij overloopt in de emmer. Draai de 

vulkraan nu dicht.  
4. Monteer de vulslang vervolgens op het vulpunt in de kast van de warmtepomp. (foto 2)  
5. Draai de vulkraan open. 
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6. Zet de vulkraan bij de manometer open. 
7. Sluit bij maximaal 2 bar de wasmachine kraan en daarna de vulkraan.  

De druk kunt u aflezen van de manometer. (foto 2)  
8. Ontlucht de CV- installatie op de verdeler, welke zich het hoogst in de woning bevindt. (foto 3) 

Dit wordt gedaan door te draaien op de verdeler met de ontluchtingssleutel. (foto 4) 
9. Als de druk daalt, dient u stappen 5 t/m 8 te herhalen 
10. Wanneer de installatie op druk blijft kunt u de vulslang loskoppelen en het resterende water uit 

de vulslang in de emmer leeg laten lopen.  
11. Zorg ervoor dat de vulslang nooit vast blijft zitten 

aan de wasmachinekraan en vulkraan! 
12. Uw installatie is weer bijgevuld 

 
 

  
Foto 1. Vulkraan.      Foto 2. Vulpunt met manometer. 
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Foto 3. Verdeler vloerverwarming.      Foto 4. Ontluchtingssleutel  
 
  
  

Storingen  

Voor storingen aan de warmtepomp (dan staat er een storing op de thermostaat) kunt u bellen met 
Dunavie. Buiten kantooruren kan men inspreken en wordt men teruggebeld.  
Indien nodig is binnen 24 uur na ontvangst van de storingsmelding een deskundig monteur ter plaatse 
om de storing te verhelpen. 
 
In de warmtepomp is een chip opgenomen die storing registreert en meldt aan de installateur. Deze 
kan op afstand de storing inlezen en maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Het kan zelfs 
zo zijn dat de storing eerder bij de installateur bekend is dan dat u dit als huurder merkt. Binnen 24 uur 
na de melding wordt er, indien noodzakelijk, gereageerd per telefoon om een afspraak te maken. Een 
deskundig monteur lost de storing dan ter plaatse op. 
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HOE REGEL IK DE TEMPERATUUR IN HUIS 

(Hoofd)kamerthermostaat 

De temperatuur van de woning wordt als eerste geregeld met de kamerthermostaat in de woonkamer. 
De kamerthermostaat bepaalt de verwarming of koeling in de gehele woning en geeft de aanwezige 
temperatuur weer. Het bereiken van de gewenste stand kan een tijd duren, veel langer dan bij 
verwarming met radiatoren. Het advies is daarom om de kamerthermostaat zoveel mogelijk op één 
stand te houden, zowel ’s winters als zomers, dag en nacht. Het vaak wijzigen van de temperatuur 
kost veel energie en dus elektra. Voor het beste rendement is het van belang om ramen en deuren 
dicht te houden, zowel in de winter als de zomer, zodat warmte dan wel koude binnen blijft. Zie voor 
meer informatie de zeer uitgebreide gebruikershandleiding WPU 5G die u aantreft bij uw 
warmtepomp. 
In de zomer is het verstandig om de temperatuur wat hoger te zetten, bijv. op ongeveer 23 graden. 
Hiermee voorkomt u condens op de vloeren en is de overgang van binnen naar buiten wat 
aangenamer. 
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. 

 

 

Vakantie 

Bent u langere tijd, enkele weken, weg uit uw woning? Dan is het wel raadzaam om de 
kamerthermostaat op de laagste stand (winter) en normaal (zomer) te zetten en de 
tapwaterfunctie op “standby” of “uit”. Hiermee wordt ook het opwarmen van het warmwater 
verminderd of gestopt.  Het opwarmen van de woning, als u terug bent van vakantie, kan dan 
wel weer enige tijd duren. Zet direct na terugkeer de tapwaterfunctie weer op “eco”, “comfort” of 
“boost”. Laat de warme kraan enkele minuten lopen (zonder te vernevelen!)  alvorens u gaat 
douchen. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van IthoDaalderop die u vindt bij de 
warmtepomp. 
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NUL-OP-DE-METER, ELEKTRAVERBRUIK EN MONITORING 
 
Uw woning is een zgn. “Nul-op-de-Meter” (ofwel NOM) woning. De woning is zodanig ontworpen dat 
deze net zo veel of zelfs méér energie opwekt dan in de woning wordt verbruikt. Dit betekent dat 
Dunavie een “Energieprestatievergoeding” (ofwel EPV) mag doorberekenen aan de huurder, boven op 
de kale huurprijs. Hiertoe moet de woning aan meerdere voorwaarden voldoen. Dunavie garandeert 
de prestatie, dat wil zeggen: als de woning niet voldoet aan de EPV-voorwaarden en de huurder 
daardoor financiële schade leidt, wordt dit gecompenseerd. 
 
De voorwaarden waaraan de woning moet voldoen op een rijtje: 

• De woning moet zeer goed geïsoleerd zijn en weinig energie verliezen. De verhuurder moet 
gegevens kunnen overleggen over isolatie, type glas, ventilatieverliezen en kierdichtheid van de 
woning. Op basis hiervan wordt de warmtevraag bepaald, zodat duidelijk wordt hoeveel energie 
nodig is om de woning te verwarmen bij gemiddeld gebruik in een jaar met een normale winter. 
Hoe beter de energetische kwaliteit van de woning, hoe lager de warmtevraag. Als de 
warmtevraag minder dan 50 kWh-th per vierkante meter per jaar is dan mag de verhuurder een 
EPV vragen. (uw woning heeft een berekende warmtevraag van minder dan 30 kWh-th per 

vierkante meter per jaar)  
(NB: hier boven wordt bedoeld: kWh warmte, dus niet elektra, tenzij anders vermeld) 

 

• De woning moet veel energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld elektriciteit via zonnepanelen. De 
minimumeisen hiervoor zijn: 

o Genoeg energie om de woning te verwarmen (in elk geval evenveel als de vastgestelde 
warmtevraag van de woning). 

o Alle energie die nodig is voor de vaste hulpinstallaties in het gebouw. Bijvoorbeeld de 
ventilatie. 

o 26 kWh per vierkante meter per jaar aan elektriciteit voor het gebruik van elektrische 
apparaten. 

o 15 kWh per vierkante meter per jaar aan warm water voor gebruik in de keuken en 
badkamer. 

 (samen genoeg voor een gemiddeld gezin in een jaar met gemiddelde temperaturen) 
(NB: hier boven wordt bedoeld: kWh elektriciteit) 

• Er moet door de Verhuurder worden bijgehouden hoeveel energie in de woning wordt opgewekt. 
De verhuurder moet elk jaar vóór 1 juli een overzicht verstrekken van de energie die de woning 
het afgelopen jaar heeft opgewekt. Dit overzicht kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met het 
jaarlijkse overzicht van de servicekosten. 

 
Op afstand wordt gemeten hoeveel elektra de woning opwekt via de PV-panelen en hoeveel elektra er 
wordt gebruikt voor verwarming en warm tapwater. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. 
 
Voor de goede orde: de woning heeft nog wel een elektra-aansluiting op het net. U moet zelf een 
contract met een leverancier afsluiten. 
 
De NOM-woning heeft het predicaat NOM gekregen door een combinatie van factoren: 

• Zéér goede isolatie en kierdichting. 

• Drievoudig glas. 

• 15 stuks PV-panelen per woning. 

• Een warmtepomp op bodemlussen die de warmte en koelte uit de bodem haalt. 

• Een warmteterugwinunit voor de ventilatie. 

• Een douchewater warmtewisselaar. 

Monitoring en zelf uw energie bewaken 
Uw woning wordt op afstand “bewaakt”, we noemen dat monitoring. Het gaat daarbij om de 
energiestromen in uw woning en de waarden van de kamerthermostaat: 

• Wat wekken de zonnepanelen op? 

• Hoeveel energie gebruikt de warmtepomp? 

• Wat is het huishoudelijk verbruik? 

• Hoe staat de kamerthermostaat ingesteld? 
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Deze energiestromen worden op afstand uitgelezen uit de meters in uw woning. De gegevens komen 
uit de “slimme meter” van Liander en de 3 geijkte meters van KlimaatGarant (één meter naast de 
omvormer van het PV-systeem, één naast de ventilatie-unit en één in de warmtepomp zelf). De 
combinatie van alle gegevens samen levert een compleet beeld op dat u zelf ook kunt zien nadat u 
zich heeft aangemeld. 

 
Geijkte meter nabij de omvormer en de ventilatie-unit. 
 
Dunavie heeft een contract afgesloten met IthoDaalderop om uw woning te monitoren. U kunt 
daar zelf ook gebruik van maken en via uw computer of laptop de prestaties van uw woning 
volgen.  
Aanmelden gaat als volgt: 

• Stuur een verzoek om in te kunnen loggen naar: monitoringdienst@ithodaalderop.nl.  
• U krijgt dan een mail terug met wat controlevragen zodat zeker is dat het om de juiste klant 

gaat. 

• Daarna stuurt de monitoringsdienst u een inlog met handleiding/instructies. 
U kunt daarna via de website http://monitoring.ithodaalderop.nl de prestaties van uw NOM-woning 
volgen en ziet dan o.a. de volgende schermen: 

 
 

mailto:monitoringdienst@ithodaalderop.nl
http://monitoring.ithodaalderop.nl/
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Voor een uitgebreider toelichting van alle mogelijkheden kunt u het document “IthoDaalderop 
Handleiding Monitoring” raadplegen. 
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DRINKWATERINSTALLATIE 
 
Uw leidingwaterinstallatie is met zorg aangelegd volgens Nederlandse normen en richtlijnen. Het 
hoofddoel van de leidingwaterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de verschillende tappunten in 
uw woning. De warmtepomp verwarmt het drinkwater en verdeelt het over een aantal gebruikspunten 
in de woning. De watermeter en afsluiter van het drinkwaterbedrijf bevinden zich in de meterkast van 
de woning. 

Verantwoordelijkheden 

Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt 
van uw woning. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. Na het leveringspunt is 
de eigenaar van de woning de hoofdverantwoordelijke voor de kwaliteit van water. In die gevallen 
waarbij de eigenaar niet de bewoner is, bijvoorbeeld in huurwoningen, is de bewoner 
medeverantwoordelijk.  

Waarom deze gebruiksinstructie? 

Vanwaar dan nog deze gebruiksinstructie zult u denken. Deze is nodig omdat het water in de 
leidingwaterinstallatie – net zoals het pak melk uit de supermarkt – slechts een beperkte houdbaarheid 
heeft. Langdurige stilstand van water in de installatie in combinatie met een relatief hoge temperatuur – 
boven 25°C – kan de kwaliteit van drinkwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door 
veranderingen in geur, kleur en smaak van het water, maar soms merkt u er ook helemaal niets van. 
De legionellabacterie groeit in water bij temperaturen tussen 25 en 50°C met een optimum tussen 
30 en 40°C. Onder 25°C vindt er vrijwel geen groei plaats en boven 50°C wordt de bacterie gedood.  

Weinig gebruikte tapkranen 

In elke woning zijn tapkranen te vinden die maar zelden worden gebruikt. Dit leidt tot langdurige stilstand 
van water in het leidingdeel naar die tapkraan. Gaat u voor uzelf eens na welke tapkranen minder dan 
eens per week worden gebruikt? Het is verstandig deze tapkranen regelmatig – bijvoorbeeld wekelijks 
bij het schoonmaken – door te spoelen.  

Vakantie 

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om op 
een aantal tapkranen het koude en warme water een minuut lang te laten 
stromen. Het gaat dan met name om die tapkranen waarvan u het water – 
bewust of onbewust – kunt binnenkrijgen door verneveling. Denkt u daarbij 
vooral aan de keukenkraan, de wastafelkraan en de douche. Laat het water 
rustig stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de 
douchekop onder water in een emmer houden of het sproeistuk er af halen. Als 
u het water opvangt in een gieter kunt u het gerust gebruiken voor de planten. 

Perlator (zeefje) 

Als de waterstraal van de kraan verandert is misschien de perlator vervuild. 
Deze kunt u voorzichtig uit de kraan draaien en schoonmaken/ontkalken. 
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WARM (DRINK)WATER 

Voorraadvat voor warmwater badkamer 

Het warme water voor keuken en badkamer wordt opgewekt door de warmtepomp. Het opgewekte 
warmwater uit de warmtepomp wordt opgeslagen in een voorraadvat van 150 liter. Dit is ruim 
voldoende om met normaal gezin van te douchen. Het opwarmen van een helemaal afgekoeld vat 
duurt ca. 2 uur. Het voorraadvat staat op de warmtepomp, in dezelfde kast. 
 
Instellen warmwater 
De warmtepomp kan op drie manieren warm water maken met de instellingen Eco, Comfort of Boost. 
Warm water maken is het voordeligst met de Eco instelling.  

• De Eco instelling werkt het zuinigste: er wordt één maal per dag warm water gemaakt.  

• Met de instelling Comfort wordt de gehele dag warm water gemaakt.  

• Met de Boost instelling wordt het voorraadvat sneller en extra verwarmd tot ongeveer 62 
graden Celsius. Dit kost extra elektriciteit! 

 
Op de kamerthermostaat stelt u de standen in. Druk op het “druppeltje” rechtsonder. 

 
Zie gebruikershandleiding van Itho die u vindt bij de warmtepomp voor een uitgebreide uitleg. 
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ELEKTRICITEITS INSTALLATIE 
 
 
De elektrameter bevindt zich in de meterkast van de woning. 

Beveiliging met een aardlekschakelaar 

Met een aardlekschakelaar is de stroomvoorziening in uw woning beveiligd tegen lekstroom. Zodra 
ergens een defect/lekstroom ontstaat, schakelt de aardlekschakelaar de stroomvoorziening uit.  
Als er te veel stroom wordt verbruikt, of kortsluiting ontstaat, schakelt de groepsschakelaar de 
betreffende groep uit. 

Testen van de aardlekschakelaars 

De werking van de aardlekschakelaar moet regelmatig worden gecontroleerd. Wisseling van zomer- 
en wintertijd is hier een goed moment voor. U stelt dan toch alle elektratoestellen met een klokfunctie  
opnieuw in. De werking van de aardlekschakelaar controleert u door het kleine knopje in te  
drukken. Slaat de schakelaar uit na het indrukken van het knopje? Dan is de schakelaar in orde. Als er  
niets gebeurt, moet u dit melden bij Dunavie. Als alles wel functioneert, dan schakelt u de  
aardlekschakelaar weer in. Vergeet niet uw apparatuur weer op de juiste tijd in te stellen. 

Wat kunt u zelf doen om een stroomstoring op te heffen? 

Controleer eerst of de stroom overal in uw huis is uitgevallen. Ga dan naar de meterkast. In de meterkast 
ziet u boven de elektriciteitsmeter twee onderdelen waar u bij storing zelf iets aan kan doen: namelijk 
de aardlekschakelaar en een aantal groepsschakelaars. Elke groepsschakelaar zorgt voor de 
stroomvoorziening van een deel van uw woning. In geval van storing zal de aardlekschakelaar op ‘uit’ 
staan. 
1. Schakel alle groepsschakelaars uit en schakel de aardlekschakelaar weer in; 
2. Schakel nu één voor één de groepsschakelaars weer in. Zodra de aardlekschakelaar uitvalt, heeft 

u de groep te pakken waar de storing plaats vindt; 
3. Schakel de desbetreffende groepsschakelaar uit. Haal vervolgens alle stekkers van lampen en 

apparaten die op deze groepsschakelaar zijn aangesloten uit de stopcontacten; 
4. Schakel de aardlekschakelaar en de groepsschakelaar weer in. Valt de elektriciteit weer uit, bel 

dan Dunavie. Blijft de schakelaar aan, dan kunnen de apparaten een voor een weer aangesloten 
worden op het stroomnet. Zodra de elektriciteit uitvalt, heeft u het apparaat gevonden dat de 
storing veroorzaakt. Laat het apparaat eerst repareren, voordat u het weer aansluit op het 
elektriciteitsnet. 

Algemene informatie 

In de meterkast is een groepenkaart aanwezig. Wij adviseren u deze groepenkaart door te nemen en in 
de meterkast te bewaren. De bedrading van de elektrische installatie is voorzien van een kleurcode 
volgens onderstaande tabel: 
 

Groen/geel Aardingsdraad  

Blauw Nuldraad voor afvoer van stroom 

Bruin  Fasedraad (P) voor toevoer van stroom 

Zwart Schakeldraad voor toevoer van stroom naar verlichting op apparaat 

Rood Aanwezig bij meerdere rookmelders = voeding en verbindingsdraad rookmelder 

 

Aandachtspunten 

- Schakel voor het aansluiten van elektrische apparatuur met een vaste verbinding (dus zonder 
stekker) altijd de betreffende groep van de installatie in de meterkast uit. Raadpleeg de 
groepenverklaring. 

- Controleer altijd voor de zekerheid met een spanningzoeker of een spanningstester of er 
inderdaad geen spanning meer aanwezig is. 

- Voorkom overbelasting van de elektrische installatie. Op ieder apparaat en op iedere lamp staat 
in “Watt” aangegeven hoe groot het vermogen is. Per groep van de elektrische installatie kan 
maximaal 3500 Watt worden aangesloten. 

- Sluit lampen altijd met een kroonsteentje aan op het aansluitpunt in het plafond. In deze 
“centraaldoos” is al een kroonsteentje en een lamphaakje opgenomen. Er zijn systemen in de 
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handel waarmee u, vanuit de centraaldoos op een door uzelf gekozen plaats, lichtpunten aan het 
plafond kan maken. 

- Als u in een “loze leiding” draden wilt trekken, gebruik dan niet de aanwezige controledraad 
hiervoor. Dit kan verstoppingen veroorzaken waardoor de loze leiding niet meer te gebruiken is. 
Bij het trekken van draden altijd een professionele trekveer gebruiken, en van boven naar 
beneden werken (op die manier valt eventueel vuil mee uit de leiding) 

 
Extra meters.  
 
In de kast in de woonkamer, naast de omvormer van het PV-systeem, en in de technische ruimte, naast 
de ventilatie-unit, bevinden zich 2 extra geijkte meters. Deze zijn nodig omdat uw woning een NOM-
woning is. De meters meten de exacte opbrengst van het zonnesysteem en het exacte verbruik van de 
warmtepomp+ventilatiesysteem. Dunavie heeft deze meters al aangemeld bij IthoDaalderop zodat ze 
uitgelezen kunnen worden. 

Zonnesysteem 

Uw woning is een Nul-Op-de-Meter (NOM)-woning, welke zelf, d.m.v. zonnepanelen, elektriciteit 
opwekt. De woning is voorzien van 15 zonnepanelen van elk 300 Wp, dus een totaalvermogen van 
4500 Wp. Dit is genoeg voor de volledige elektriciteitsvoorziening van de woning, dus zowel voor 
verwarmen, warm tapwater als huishoudelijk verbruik. Bij normaal gebruik zult u zelfs nog wat terug 
leveren aan het openbare elektriciteitsnet.  
In de installatiekast in de woonkamer treft u een “omvormer” aan (merk GoodWe) die de 
gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in wisselspanning passend bij het elektriciteitsnet.  
 
Het apparaat werkt geheel automatisch. De omvormer is voorzien van een bedieningspaneel 
bestaand uit een LCD-scherm, drie led-indicaties en vier toetsen. Met behulp van de toetsen kunt u de 
gegevens van de omvormer bekijken en parameters instellen. 
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Een uitgebreide handleiding is beschikbaar bij het apparaat. 

Storingen aan het zonnesysteem. 

Voor storingen aan de zonnepanelen kunt u bellen naar Dunavie. 

ROOKMELDERS 
 
In uw woning zijn rookmelders aangebracht. 
 
De rookmelders zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en elke rookmelder is voorzien van een “batterij” 
of accu die eens per 10 jaar moet worden vervangen. Op het moment dat de netspanning wegvalt, blijft 
de rookmelder, gevoed door de accu, in werking. De rookmelder signaleert alleen rook, dus geen gas, 
warmte of vlammen. Op het moment dat rook gesignaleerd wordt, zal een luid, indringend alarm afgaan. 
Bij alarm gaan bij meerdere rookmelders het geluidssignaal tegelijk af, deze zijn onderling gekoppeld.    
in uw woning. Wanneer de rook is verdwenen, zal het alarm automatisch stoppen. Om de rookmelders 
zijn ten tijde van oplevering stofkapjes aangebracht. Dit om beschadiging van de sensor te voorkomen.  
 
 
 
 

Testen 

De leverancier van de rookmelders adviseert dat u elke week de rookmelder test.  
Aan de onderzijde (voorzijde) van de rookmelder zit een klein knopje. Druk dit knopje 10 seconden lang 
in. Het alarm zal ongeveer 10 seconden lang afgaan en stopt vanzelf weer. 
 
Als de rookmelder om de minuut een piepje laat horen betekent dit dat of de stroomvoorziening is 
uitgevallen en via de batterij stroom wordt gebruikt, of de batterij is stuk en vervangen moet worden. 

Accu vervangen 

De rookmelder is ook voorzien van een batterij of accu. Eens in de 10 jaar of bij defect moet deze batterij 
vervangen te worden. U moet dit als bewoner zelf te doen. 

Onderhoud 

Maak het kapje van de rookmelder schoon met een licht vochtig doekje. Droog het kapje vervolgens af. 
Alvorens u de rookmelder schoon maakt, schakel de spanning op de rookmelder uit. Er staat tenslotte 
220V spanning op!  

Wij adviseren u dit stofkapje te laten zitten totdat u verhuisd bent en bij 
stofrijke werkzaamheden het stofkapje weer tijdelijk (tijdens deze 

werkzaamheden) aan te brengen. 
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Nadat de rookmelder schoon is sluit u de spanning in de meterkast weer aan. 
Maak eenmaal per jaar uw rookmelder schoon met de stofzuiger. Gebruik het hulpstuk met de borstel. 
 
Test na schoonmaken altijd of de rookmelder naar behoren werkt. 

Brandveiligheid advies 

Als u meer vragen heeft over brandveiligheid dan verwijzen we u graag naar: 
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid  
 
 
 

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid
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ONDERHOUDSADVIEZEN 

Schoonmaken 

Het is van belang dat u regelmatig kwetsbare onderdelen van uw woning schoonmaakt, zoals beglazing, 
het schilderwerk en het tegelwerk. Hierdoor heeft vuil geen kans om in de ondergrond te trekken. 
Gebruik voor schoonmaken van schilderwerk en tegelwerk bij voorkeur een zachte zeepoplossing. 
Goed met water naspoelen. 
Een of twee keer per jaar al het houtwerk en de houten kozijnen in en om de woning grondig 
schoonmaken. Dit voorkomt voortijdige problemen en geeft uw woning de uitstraling die u ervan 
verwacht. 

Houten kozijnen, ramen, deuren. 

Reiniging van houten gevelelementen is uiterst eenvoudig: de kozijnen worden gewoon gewassen met 
behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk 
reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals 
bleekwater).  
Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen 
zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke. 
Enkele speciale aandachtspunten: 

• Nooit de kozijnen droog reinigen om krassen te voorkomen 

• Het zelf verven van houten kozijnen aan de buitenzijde wordt door Dunavie niet toegestaan. 
De reinigingsfrequentie hangt af van de omgevingsomstandigheden van het kozijn. Onder 
normale omstandigheden is de aanbevolen reinigingsfrequentie 1x per jaar. In Katwijk is sprake van 
een verhoogde belastingsfactor en wordt 2x per jaar reinigen aanbevolen. 
 

Ruiten 

Het klinkt vreemd: nieuw glas is relatief zacht. Hou daar bij het reinigen rekening mee en voorkom 
daarmee krassen!  
Voordat u het glas met een spons gaat schoonmaken, is het aan te bevelen om eventueel aanwezig 
zand met veel water af te spoelen. Daarmee voorkomt u dat het schurende zand krassen op het glas 
veroorzaakt. Het is belangrijk om het glas te reinigen met een (milieu)vriendelijk schoonmaakmiddel. 
Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale vaatwasmiddelen voor de 
hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine). Altijd afspoelen met schoon water. 
Gebruik geen schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken 
op glas en kunststof. De agressieve middelen kunnen de toplaag van de kunststof ramen aantasten. 
Ook de levensduur van de randafdichting van het isolatieglas kan hierdoor negatief worden beïnvloed. 
 
Wanneer in een ruit een relatief groot temperatuurverschil optreedt, kan zich een thermische breuk 
voordoen. Om dit te voorkomen moet u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: 

- Geen warmtebron op het glas richten of te dicht bij plaatsen (bv een kaars niet binnen 20 cm 
van de ruit zetten) 

- Geen koude waterstraal op een warme ruit richten 
- Geen overgordijnen of jaloezieën te dicht bij het glas of rondom afgesloten waardoor de lucht 

niet meer kan circuleren 
- Geen grote voorwerpen (zoals planten, kastjes, boeken, ordners) op de vensterbank, in het 

kozijn of te dicht bij het glas plaatsen waardoor een gedeelte van de ruit een afwijkende 
temperatuur krijgt 

- Geen grote voorwerpen zoals struiken of bomen buiten voor het glas waardoor een deel van 
het glas in de schaduw komt en de rest in de zon 

- Het glas niet beplakken of beschilderen. Let op: Wanneer folie op het raam is aangebracht 
en de ruit breekt, wordt de ruit op uw kosten vervangen.) 

 
Condens aan de buitenzijde. 
Omdat drievoudig HR++ glas zo sterk isoleert, is de temperatuur van de buitenruit relatief laag. Daardoor 
kan 's nachts en 's ochtends condensvorming op de buitenzijde van het glas ontstaan. De condens 
verdwijnt meestal in de loop van de ochtend. Bij sommige woningen kan het condens langer blijven 
zitten en hinderlijk zijn.  
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Vensterbank  

Ter voorkoming van vlekken en vervuiling in de vensterbank deze behandelen met boenwas voor 
kunststeen/natuursteen. 

Schilderwerk 

Als u het binnenschilderwerk wilt vernieuwen, moet u dit altijd in overleg te doen met een verfleverancier, 
want niet alle toegepaste materialen zijn overschilderbaar. Wij adviseren u om aan de hand van de 
gegevens op de laatste pagina naar uw verfleverancier te gaan om een bijpassend verfproduct te kopen. 
Vraag desnoods advies aan Dunavie. 
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn gemaakt van hout. Dunavie verzorgt hiervan het schilderwerk. 

Sloten 

De sloten van uw woning minstens eenmaal per jaar smeren. Bij voorkeur hiervoor grafiet gebruiken. 

Tegelwerk in badkamer en toilet 

Reinig uw tegelwerk met een groene zeepoplossing. 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. Zeeprestanten kunnen uw 
kitafdichting aantasten. 

Doucheafvoerput met douchewaterwarmtewisselaar. 

Het schoonhouden van de douchegoot in de douche zorgt ervoor, dat er geen rioleringslucht in de 
woning komt. Als u langdurig afwezig bent kunt u een scheutje slaolie of olijfolie in de goot gieten. Dit 
voorkomt verdamping van het waterslot en daarmee rioolstank. 
Het onderhoud van de douchewaterwarmtewisselaar is simpel:  

 

 

Keukenblok 

Van het keukenblok kunt u de deurtjes en de binnen- en buitenkant van de kastjes en laden 
schoonmaken met een vochtige doek. U kunt daarbij een (handwarm) sopje gebruiken van zachte zeep 
of een handafwasmiddel. Na het schoonmaken goed droogwrijven. Dit om te voorkomen dat er water in 
hoeken en naden achterblijft en strepen zichtbaar blijven. 
Hardnekkige vlekken op kunststof oppervlakken kunt u met een schoonmaakmiddel (allesreiniger) of 
met een kunststofreiniger schoonmaken.  
Het aanrechtblad is gemaakt van een poriënvrij kunststof. Normaliter kunt u het blad reinigen met een 
zacht schoonmaakmiddel. Voor ernstigere vervuiling verwijzen wij u naar de gebruiks- en 
onderhoudsvoorschrift van de leverancier. 
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Reinig de spoelbak met een niet schurend schoonmaakmiddel. Schurende schoonmaakmiddelen zullen 
krassen maken in het oppervlak. 

Binnendeurkozijnen en binnendeuren 

Reinig uw binnendeuren en kozijnen met een niet schurend schoonmaakmiddel. Reinig de glazen 
bovenlichten met een vochtige doek.  

Spuitpleisterwerk plafonds en wanden 

Licht vervuilde plekken en dergelijke kunt u het best schoonmaken met een borsteltje. Mocht het 
resultaat onvoldoende zijn dan kunt u proberen met een mesje het vuil heel voorzichtig er af te 
schrappen. Lukt dit niet, dan kunt u de vervuilde, of beschadigde plek tamponneren met een witte fluor 
vrije tandpasta. De glans, kleur en hardheid van gedroogde tandpasta is nagenoeg gelijk aan het 
spuitpleisterwerk. 
 
Als u de plafonds wilt overschilderen, adviseren wij u het volgende: 
1) Het plafond afstoffen met een zachte borstel of handveger; 
2) Bij voorkeur met een schapenvachtroller een goede latex muurverf aanbrengen. Het beste 

resultaat wordt verkregen als u de muurverf in twee lagen kort na elkaar aanbrengt, waarbij u 
de verf enigszins verdunt met (maximaal) 5% water. 
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WAT IS VERDER HANDIG TE WETEN 
 

Leidingwerk 

Vanuit de meterkast loopt een bedrade CAI leiding naar de woonkamer. Er zijn loze leidingen 
aangebracht naar de woonkamer (voor telefoon) en overige slaapkamer(s). Deze kunt u zelf 
bedraden voor telefoon, televisie/radio of computer.  

Dekvloeren 

- In de dekvloer bevinden zich de leidingen van 
de vloerverwarming. Om deze redenen is het 
niet mogelijk om in de vloeren te boren of te 
spijkeren. Als u toch iets op de vloer wilt 
bevestigen kunt u het beste montagekit 
gebruiken.  

Woninginrichting 

- Het ophangen van voorwerpen aan gasbeton, 
gipsmuren of betonmuren gaat het beste door 
met een klophamerboor een gat in de wand te 
boren en een daarvoor geschikte plug te 
gebruiken. 

 
- De verdiepingsvloeren (plafond) van uw woning zijn van beton. Het ophangen van voorwerpen 

gaat het beste door met een klopboormachine een gat te boren dat bij voorkeur niet dieper is 
dan 15mm, zodat beschadiging van wapening en leidingen kan worden voorkomen. 

 
- Als u iets aan een betegelde wand wilt ophangen, kunt het beste als volgt te werk gaan: 

o Bij voorkeur boren in voegen om beschadigingen aan tegels te voorkomen; 
o Als u in een tegel wilt boren, met een centerpons een klein putje in de tegel maken of 

een stukje papieren plakband aanbrengen om weglopen van de boor te voorkomen; 
o Bij gebruik van een klopboormachine, het klopmechanisme pas aanzetten wanneer u 

met het boren door de tegel heen bent; 
o De plug ongeveer 10mm dieper dan het tegeloppervlak aanbrengen, dit voorkomt 

barsten van de tegel bij het indraaien van de schroef; 
o Houd vooraf rekening met de in de muren aangebrachte leidingen. 

Wasdroger en wasmachine 

- Standaard is een elektra aansluiting in de kast onder de trap gemaakt voor zowel een 
wasmachine als een droger. 

 
- Als u een wasdroger wilt plaatsen, moet dit een condensdroger te zijn. Een “normale’ wasdroger 

mag u niet aansluiten op de mechanische ventilatie.  
 

- Wij adviseren u op de wasmachinekraan een aquaslot te plaatsen. De meeste moderne 
wasmachines hebben deze voorziening standaard. Ook kunt u eventueel een opvangbak 
plaatsen. 

 

Vaatwasser en afzuigkap 

- In de keuken zijn een aantal standaard voorzieningen meegenomen voor aansluiten van een 
vaatwasser. Zo kunt u op de sifon van de wasbak een afvoer aansluiten en is een voorziening 
meegenomen voor het maken van een waterkraan. Ook elektra is voorbereid. 

- Boven de kookplaat is ruimte voor een afzuigkap. Ook is er een wandcontactdoos voor 
beschikbaar. Als u kiest voor een afzuigkap is alleen een recirculatiekap toegestaan. Dus nooit 
een afzuigkap aansluiten op het mechanische ventilatiesysteem van de woning!  

  



 

   
39 

Veiligheid 

Het hang- en sluitwerk van uw woning is van een veilig niveau (SKG ***) 
- Laat nooit uw sleutel aan de binnenkant in het slot van uw voordeur zitten. Als u per 

ongeluk de deur achter u dicht trekt met de sleutel binnen, dan is het zeer moeilijk en 
kostbaar om de deur weer open te krijgen.  (een cilinder uitboren is kostbaar en de 
kosten komen altijd voor uw eigen rekening) Het is handig om een reservesleutel op een 
ander adres achter te laten.  

Bergingen, schuttingen, hekken en poorten 

- Elke woning heeft een eigen buitenberging van hout. 
Het hout is voorbehandeld en wordt langzaam grijs. Het wordt ten zeerste afgeraden om de 
houten bergingen te schilderen. 

- Tussen de achtertuinen zijn onderhoudsvrije schuttingen geplaatst. Deze behoren bij het 
gehuurde, dus mogen niet worden verwijderd, tenzij met toestemming van Dunavie. Het wordt 
ten zeerste afgeraden om deze schuttingen te schilderen. 

- Aan de achterzijde van de woningen Prins Bernhardlaan staan ook onderhoudsvrije houten 
schuttingen. 

- Uiteraard kunt u zelf toevoegingen doen aan schuttingen en poorten, bijvoorbeeld in de vorm 
van rietmatten aan de tuinzijde/binnenzijde. 

Zonwering 

- Hoewel het mogelijk is om zonwering te plaatsen aan de gevel, is het aan te bevelen dit juist 
niet te doen. De zonnewarmte wordt ’s zomers namelijk opgenomen in het leidingwerk in de 
vloer en in de bodem opgeslagen om in de koudere periode te gebruiken als warmte. Als u 
zonwering wilt plaatsen: graag in overleg en met toestemming van Dunavie. 

Tweede toilet 

- In de badkamer bevindt zich een tweede (hangend) toilet. Alle toiletten zijn geplaatst op een 
hoogte van 450 mm. boven de vloer. (gemeten op bovenzijde closetpot, zonder bril en deksel) 

Diversen 

- Overweegt u vanwege kleine kinderen beveiliging van wandcontactdozen van de elektrische 
installatie: dit is niet nodig! Alle wandcontactdozen, behalve die in de technische ruimte en 
achter het keukenblok, zijn kindveilig. 

 
- Deponeer nooit etensresten, zoals jus, vet, olie, kattenbakkorrels, verband e.d. in het toilet of 

aanrecht. Deze stoffen kunnen de afvoer bemoeilijken of zelfs verstoppen. 
 

WIJZIGINGEN IN DE WONING 
 
Wanneer u wijzigingen of woningverbeteringen aan wilt brengen in de woning, dan moet u daarvoor in 
een aantal gevallen toestemming te vragen bij Dunavie. Informeer voor welke wijzigingen dat geldt.  
 
 

HANDIGE TELEFOONNUMMERS 
Hieronder volgen de telefoonnummers en websites die handig kunnen zijn bij bijvoorbeeld storingen: 
Dunavie:   071 820 0800 www.dunavie.nl 
Storingen warmtepomp: Dunavie gedurende de garantieperiode; daarna onderhoudspartij. 
Storingen ventilatiesysteem: Dunavie gedurende de garantieperiode; daarna onderhoudspartij 
Storingen zonnesysteem  Dunavie 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 
 

Binnen: 
Plafonds Alle plafonds, en wanden boven het tegelwerk, zijn afgewerkt met een structuur 

spuitpleister in lichte kleur. (uitgezonderd de meterkast en de technische 
kasten) 

 
Bouwmuren: Prefabbeton, ankerloos, glad beton, onafgewerkt  
 
Voor- en achtergevel: Prefab beton, glad beton, onafgewerkt  
 
Buitendeuren: Voor- en achterdeur zijn van hout. Buitendeuren voorzien van 

driepuntsluitingen, en gelijksluitende profielcilinders Inbraakwerendheid 
(SKG***): 

 
Buitenkozijnen: hout met 3-voudig glas HR++ 
 
 
Binnenwanden prefabbeton en gipsbouwblokken, behangklaar, inclusief houten plint. 

Behangklaar wil zeggen: voldoende vlak, géén grote gaten. Er is wèl een lichte 
voorbewerking nodig voordat u kunt gaan behangen: controleren op spatten en 
licht schuren. 

    
Afwerkvloer De +70mm dikke afwerkvloer is van zandcement.  Aandachtspunt: In de 

afwerkvloer lopen vloerverwarmingsleidingen.   Het is verboden om in de 
vloeren te spijkeren of boren. 

 
Binnendeuren:  Een fabrieksmatig afgewerkte opdekdeur. 
 
Binnendeurkozijnen: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht (m.u.v. meterkast, 

technische kast en trapkast (deze hebben een dicht paneel)). 
 
Wandtegels:  Mosa 0490, wit 25x20 cm. Tegelstrip 04701 2545 koel grijs op ongeveer 1,80 
meter. 
   
Vloertegels:  Mosa 74030 LS, muisgrijs 15x 15 cm. 
 
Keukens:  Bruynzeel, type Atlas laser, met losse onderkasten 
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Buiten: 
 

omschrijving  materiaal kleur codering opmerkingen 

Metselwerk, opgaand Baksteen, 
wasserstrich 

Geelbruin, 
gemêleerd 

n.t.b. Stootvoegloos metselwerk, 
wildverband, verdiepte, 
doorgestreken voeg. 
 

Metselwerk, kroonlijst Baksteen, 
wasserstrich 

Geelbruin, 
gemêleerd 

n.t.b. 20mm uitstekend t.o.v. 
opgaand werk. Platvol 
gevoegd. 

Voegwerk Bruil E2150 Midden grijs n.t.b. Minimaal 8mm verdiepte voeg. 
M.u.v. voegwerk t.p.v. 
kroonlijst. 
Proefmuur opzetten. 

Kozijnen Hout, Accoya Kwartsgrijs 
exterieur 
Zuiverwit 
interieur 

RAL 7039 
RAL 9010 

Negge t.p.v. entreekozijn 
minimaal 150mm. 

Draaiende 
delen/deuren 

Hout, Accoya Steengrijs 
exterieur 
Zuiverwit 
interieur 

RAL 7030 
RAL 9010 

 

Boeideel boven- en 
onderzijde erker 

Aluminium 
zetwerk 

Kwartsgrijs RAL 7039  

Dicht paneel shadowbox Ombergrijs RAL 7022  

Waterslagen Buvex o.g. zwart zwart  

Voordeur Geïsoleerde 
vlakke 
buitendeur,  

okerbruin RAL 8001  

Onderdorpel Hardsteen / 
Buvex 

zwart n.v.t.  

Daktrim Aluminium Kwartsgrijs RAL 7039 60mm aanzicht 

Hemelwaterafvoeren  Koker aluminium Bruinbeige RAL 1011 In kleur gemoffeld 

Lateien Staal Bruinbeige RAL 1011 Kleur afgestemd op definitieve 
steenkeuze 

Huisnummers Uitfrezen in 
metselwerk 

n.v.t. -  

Balkonhekwerk Glashek kiezelgrijs RAL 7032  

Glas balkonhek Gezeefdrukt 
gehard glas 

Zuiverwit RAL 9010 Zeefdruk in horizontale lijnen, 
Colorsafe Design L-10.1 (50%) 

Balkon Prefab beton lichtgrijs -  

Dakbedekking bitumineus zwart -  

Dakbedekking 
bergingen 

bitumineus zwart -  

Erfafscheiding 
voorzijde 

Schanskorf Grijs -  

Erfafscheiding 
achterzijde, kopgevel 
zuid 

Hout zilverachtige 
vergrijzing 

  

Erfafscheiding tussen 
tuinen 

Hout, 
gewolmaniseerd 

blank -  

Gevel bergingen Hout zilverachtige 
vergrijzing 

  

Bergingsdeur Hout Kwartsgrijs RAL 7039  

Kozijn bergingsdeur Hout  Kwartsgrijs RAL 7039  
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Houten Berging  
Vloer : vlak afgewerkt beton 
Wanden : houten rabatdelen, niet voorzien van nadere afwerking. 
Dakvlak : platdak, bitumen 
Elektra : 1 wandlichtpunt op schakelaar gecombineerd met een dubbele wandcontactdoos. 
1 buitenlichtpunt met armatuur op schemer schakelaar. 
 
Voorzieningen vleermuizen en gierzwaluwen 
In de kopgevels van alle bouwblokken zijn nestelgelenheden voor vleermuizen en gierzwaluwen 
opgenomen. 
 
Afvoer vuilnis. 
Bij de flats 68-122 en 200-254 bevinden zich ondergrondse vuilcontainers. Dunavie zorgt dat u hiervoor 
een pas van de gemeente krijgt. 


