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Welkom in uw 
nieuwe woning!
Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Er begint voor u een drukke tijd. Verhuizen, stofferen, inrichten 

van uw woning en ga zo maar door. In deze Woningwijzer vindt u allerlei tips en adviezen over het 

omgaan met uw nieuwe woning, u kunt het zien als een soort gebruiksaanwijzing.

Het is belangrijk dat u op een juiste wijze met uw woning omgaat. Hiermee verlengt u namelijk 

de levensduur van uw appartement, verhoogt u het wooncomfort en voorkomt u dat u met 

onverwacht onderhoud wordt geconfronteerd. Voor veel onderhoudswerkzaamheden hoeft u geen 

doorgewinterde klusjesman of -vrouw te zijn. Deze kunt u eenvoudig zelf uitvoeren. Voor sommige 

werkzaamheden kunt u wel beter een vakman inschakelen. Is dat het geval, dat staat dit vermeld.

Wij wensen u veel plezier en woongenot toe in uw nieuwe woning.

Eigen Bouw 

1. Algemene informatie
1.1. Uw woning verzekeren
Vanaf het moment dat wij de woning aan u opleveren, bent 

u zelf aansprakelijk. Wij hebben de opstal verzekerd, u dient 

zelf uw inboedel te verzekeren. Onder de opstalverzekeringen 

vallen alle zaken die te maken hebben met het gebouw 

zelf, onder de inboedelverzekering de afwerking en 

inrichting van de woning. Bij een inbraak bijvoorbeeld dekt 

de inboedelverzekering de schade van de diefstal en de 

opstalverzekering de schade aan de deuren of kozijnen. Bij 

uw verzekeraar of tussenpersoon kunt u hierover advies 

inwinnen. Zorg dat u niet onderverzekerd bent. U hoeft zich 

niet te verzekeren tegen glasschade, aangezien u bij het 

tekenen van de huurovereenkomst automatisch lid bent 

geworden van het Glasfonds van Eigen Bouw.

1.2. Water en elektra in uw nieuwe woning
Het is belangrijk dat uw nieuwe woning over water en 

elektriciteit beschikt. Neem daarom zo spoedig mogelijk 

hierover contact op met een energieleverancier naar keuze. 

Voor elektra heeft u vrije keuze, het leveren van water gebeurt 

altijd door Vitens. Voor verwaming wordt u aangesloten op 

het warmtenet. Hierin heeft u geen vrije keuze, maar staat de 

leverancier vast.

1.3. Telefoon, televisie en internet
Ook het signaal voor telefoon, televisie en internet moet 

u zelf regelen. Er zijn diverse aanbieders die voordelige 

totaalpakketten aanbieden. De woningen van Eigen Bouw 

zijn standaard voorzien van een CAI-aansluiting en glasvezel-

aansluiting tot in de meterkast. De data bekabeling in de 

woning van de meterkast naar de woonkamer en slaapkamers 

is uitgevoerd met CAT6A-kabels. 

In uw woning bevinden zich daarnaast een aantal loze 

leidingen. Als u een loze leiding gaat bekabelen, adviseren wij 

u om dit door een vakman te laten doen. Doet u dit niet maak 

dan gebruik van een degelijke trekveer. Hiermee voorkomt 

u een hoop ergernis. Er is een controledraad aanwezig 

waarmee u een trekveer door de loze leiding kunt trekken. 

Met deze trekveer kunt u vervolgens de betreffende kabel 

door de leiding trekken. Trek nooit de kabel met alleen het 

controledraad door de leiding. De kans is namelijk groot dat 

de kabel vastloopt.

1.4. Adreswijziging
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw 

verhuizing aan de gemeente. Vergeet ook niet uw nieuwe 

adres door te geven aan uw bank, verzekeraars enzovoorts. 

Via www.postnl.nl kunt u regelen dat uw post nog enkele 

weken wordt doorgestuurd naar uw nieuwe adres. 

1.5. Reparaties aan uw woning
Op onze website www.eigenbouw.nl vindt u ons Onderhouds-

ABC. Hierin kunt u precies zien voor welk onderhoud u zelf 

verantwoordelijk bent en wat Eigen Bouw voor u uitvoert. U 

kunt een reparatieverzoek bij ons indienen via onze website 

www.eigenbouw.nl. 

1.6. Servicefonds
Eigen Bouw heeft voor alle huurders het servicefonds 

ingesteld. Tegen een maandelijkse vergoeding neemt Eigen 

Bouw een groot deel van het huurders-onderhoud van u over. 

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het verrichten 

van allerlei lastige werkzaamheden waartoe u als huurder 

wettelijk verplicht bent.

Wat valt er onder het servicefonds?
Globaal omvat het servicefonds onderstaande 

werkzaamheden:

• het repareren of vervangen van hang- en sluitwerk;

• het ontstoppen van afvoeren;

• het repareren of vervangen van kranen, 

 douchekoppen en -slangen;

• het repareren of vervangen van schakelaars, stopcontacten;

•  het repareren van vensterbanken, vlizotrap, leuningen en 

leuningdragers van binnenschappen.

1.7. Wijzigingen aanbrengen in uw woning
Voor het zelf doorvoeren van kleine wijzigingen in uw woning 

zoals het ophangen van een gordijnrails of het schilderen 

van een muur hoeft u geen toestemming aan Eigen Bouw te 

vragen. Voor grotere wijzigingen zoals het verleggen van een 

leiding of het plaatsen van een ander badkamermeubel moet 

u altijd eerst toestemming vragen aan Eigen Bouw. Voor meer 

informatie verwijzen wij u graag door naar onze website 

www.eigenbouw.nl/huurdersinfo 

1.8. Zilvervisjes/ ongedierte
Zilvervisjes houden van warme en vochtige ruimtes en komen 

daarom vaak voor in de wc, badkamer of keuken. Je ziet ze 

vooral in nieuwbouwwoningen, omdat hier nog jarenlang 

het vocht uit hout en beton verdampt. Zilvervisje komen af 

op schimmels en voedselresten. U bent zelf verantwoordelijk 

voor het bestrijden van zilvervisjes.

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ongediertebestrijding/zilvervisjes-en-papiervisjes/
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2. Huisregels
2.1. Buren 
U heeft in uw nieuwe woning te maken met buren. In de 

meeste gevallen levert dit geen problemen op. Het kan 

voorkomen dat uw levensstijl en woongedrag botst met die 

van uw buren of iemand uit uw complex. In dat geval spreken 

we van (over)last. Het is erg vervelend als u hiermee te 

maken krijgt. Belangrijk is dat u het probleem met uw buren 

bespreekbaar maakt. Wellicht weten uw buren niet dat u 

zich stoort aan hun gedrag. Een vriendelijk gesprek lost in de 

meeste gevallen al veel op. 

2.2. Voorkomen van geluidsoverlast
In een appartementencomplex woont u allemaal direct 

naast of boven elkaar. Probeer daarom zoveel mogelijk 

geluidsoverlast te voorkomen. Denk er bijvoorbeeld aan om 

zo min mogelijk op hakken te lopen in de woning, zet de 

muziek niet te hard en let extra op uw geluid als u de ramen 

open heeft staan of op uw balkon zit. 

2.3. Algemene ruimtes en gebruik hiervan
Bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

netjes houden van de algemene ruimtes zoals de hallen, 

trappenhuizen, het parkeerterrein en de liften. Algemene 

ruimtes zijn toegankelijk voor bewoners en hun eventuele 

bezoek. Het is in deze ruimtes niet toegestaan om te roken. 

Huisdieren moeten zijn aangelijnd. De ruimtes zijn niet 

bedoeld voor het stallen van (brom)fietsen, scootmobiels, 

kinderwagens of persoonlijke huisraad. In verband met 

de brandveiligheid mag er niets in de portieken staan. De 

vluchtroute moet ten alle tijde vrij toegankelijk zijn voor 

hulpdiensten.

2.4. Balkons
Het is niet toegestaan om bloembakken, wasrekken of ander 

materiaal aan de buitenkant van het balkon te hangen. In 

de muren en het plafond van het balkon mag niet geboord 

worden. Het is niet toegestaan om met open vuur op het 

balkon te barbecueën. 

2.5. Parkeerplekken
Er zijn 86 appartementen en 113 parkeerplekken. Het is vrij 

parkeren. Er worden geen vaste plaatsen toegewezen. De 

enige uitzonderingen hierop zijn invalidenparkeerplekken, 

deze plekken mogen alleen worden gebruikt door bewoners 

met een invalidenparkeerkaart. De parkeerplekken met een 

elektrische laadpaal mogen alleen gebruikt worden om 

elektrische auto’s op te laden. Wanneer de batterij vol is, 

moet de auto worden verplaatst zodat een andere auto kan 

opladen.

2.6. Scootmobiel-berging
Op de begane grond heeft iedereen een eigen berging. 

Daarnaast is er een scootmobiel-berging waar u een plek kunt 

huren. Zoals de naam al aangeeft is de deze berging alleen 

bedoeld voor scootmobielen. Het is de bedoeling dat u uw 

(elektrische) fiets in uw eigen berging plaatst. Scootmobielen 

mogen niet in de portieken staan.

2.7. Afval
In de direct omliggende straten staan afvalcontainers. U kunt 

hier uw huishoudelijk afval in vuilniszakken ingooien. Het is 

niet de bedoeling dat u los afval in de container gooit. Op de 

gemeentelijke afvalkalender kunt u nalezen hoe u oud papier, 

plastic en ander afval kwijt kunt. Circulus Berkel regelt dit 

namens de Gemeente. 

3.  Gebruiksaanwijzing apparatuur
3.1. Zonwering 
De appartementen hebben zonwering in de vorm van screens. 

De bediening gaat met een schakelaar aan de muur. Een link 

naar de gebruiksaanwijzing is bijgevoegd en te vinden op 

www.eigenbouw.nl/huurdersinfo. 

3.2. Videofoon
In de woonkamer van uw appartement zit een videofoon. 

Met een videofoon kunt u zien wie er beneden bij u aanbelt, 

spreken met degene die beneden voor de deur staat en de 

deur beneden open doen. Een link naar de gebruiksaanwijzing 

is bijgevoegd en te vinden op www.eigenbouw.nl/

huurdersinfo. 

3.3. Vloerverwarming
Het appartement wordt verwarmd door vloerverwarming. De 

temperatuur is regelbaar in de woon- slaap- en badkamer. In 

de hal, het toilet en berging is de temperatuur niet regelbaar. 

Deze ruimtes worden verwarmd door de aan-afvoerleidingen 

naar woon-, slaap- en badkamer en de indirecte warmte 

(lucht) uit regelbare ruimtes.

Het is belangrijk dat u vermeld bij de leverancier van uw vloer 

dat het om een appartement met vloerverwarming gaat. 

Hiervoor zijn speciale ondervloeren te koop die de warmte 

goed geleiden.

Let op: Gebruik alleen de thermostaten om de verwarming 

te regelen. Verander nooit zelf iets aan de afleverset in de 

SV-ruimte. Dit mag alleen door professionals gedaan worden. 

Hetzelfde geldt voor het bijvullen. Meer informatie over 

vloerverwarming leest u in hoofdstuk 14. 

3.4. Inbouwapparatuur keuken
In hoofdstuk 11 leest u meer over de inbouwapparatuur in 

de keuken. Een link naar de gebruiksaanwijzing van de oven, 

vaatwasser en afzuigkap is bijgevoegd en te vinden op www.

eigenbouw.nl/huurdersinfo

3.5. Mechanische ventilatie
In hoofdstuk 10 leest u meer uitleg over het gebruik en de 

werking van de mechanische ventilatie. Een link naar de 

gebruiksaanwijzing van de MV is bijgevoegd en te vinden op 

www.eigenbouw.nl.
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4. Wanden

5. Plafonds

4.1.  Scheurtjes in de wanden bij nieuwbouw-
woningen

In nieuwbouwwoningen kunnen krimpscheurtjes ontstaan. 

Dit gebeurt vooral op de wanden en het plafond, in hoeken, 

op plekken waar van oorsprong een naad zit in de ondergrond 

en bij aansluitingen tussen verschillende onderdelen en 

gestapelde materialen (bijvoorbeeld stuc/spuitwerk tegen 

beton).  Krimscheuren en zettingscheuren, gaan door het 

materiaal heen. Deze scheuren zijn onschuldig en hebben 

geen nadelige invloed op de kwaliteit van de wand. U kunt 

de kans op scheurvorming verminderen door in de eerste 

maanden matig en gelijkmatig te verwarmen en flink te 

ventileren. Dit houdt in dat u de woning niet warmer stookt 

dan 18 °C tot 20 °C en ramen en binnendeuren zoveel mogelijk 

open zet.

4.2. Behangen en schilderen
Als u een wand wilt behangen of schilderen, zorg er dan voor 

dat de wand egaal is. Gaatjes kunt u vullen met vulpasta en 

kleine oneffenheden kunnen door licht opschuren worden 

verwijderd. Als u een kale betonwand of kalksteenwand gaat 

behangen, is het aan te bevelen om het oppervlak voor te 

behandelen met behanglijm of een verdunde latex. Voor (sier)

pleisterwerk moet u een speciaal voorstrijkmiddel gebruiken. 

4.3. Boren en spijkeren in binnenwanden
De binnenwanden zijn van lichte gasbeton panelen. Lichte 

voorwerpen hangt u het beste op met een klein spijkertje of 

een schroefje met plug. Voor zwaardere voorwerpen kunt u 

het beste speciale gasbetonpluggen gebruiken. Bij gipsplaten 

dient u zogenaamde paraplupluggen te gebruiken.

Houd er bij het boren in wanden rekening mee dat 

er leidingen in de toplaag lopen. Gebruik altijd een 

spanningszoeker om leidingen in de wand op te sporen. 

Tegenwoordig lopen (elektra- en water-) leidingen niet meer 

vanzelfsprekend recht onder of boven een wandcontactdoos/

schakelaar, maar kunnen ze ook diagonaal in de muur zijn 

opgenomen. 

4.4. Boren en spijkeren buitenwanden
Wilt u een klein voorwerp aan de buitengevel bevestigen, 

vraagt u dan altijd eerst om toestemming bij Eigen Bouw. Daar 

waar het metselwerk eindigt (zoals bij een goot of een plat 

dak) mag in de bovenste lagen stenen sowieso niet geboord 

worden. Hierdoor kan namelijk schade aan het metselwerk 

ontstaan. 

4.5. Boren en spijkeren betegelde wanden
In tegelwanden mag niet geboord en gespijkerd worden. In 

de voegen wel. Gebruik ook hierbij een spanningszoeker/

leidingmeter. 

4.6. Schoonmaken van buitenwanden
Bij nieuwbouwwoningen kan het voorkomen dat er de 

eerste jaren witte uitslag op de gevel verschijnt. Dit zijn 

zoutuitbloeiingen die ontstaan door een chemisch proces 

in de muur. Deze witte uitslag is niet schadelijk en kan vrij 

gemakkelijk verwijderd worden. Wacht eerst tot de muur goed 

droog is en borstel de muur enige keren met een harde borstel 

of bezem. Gebruik geen staalborstel. Dit beschadigt namelijk 

het metselwerk. Het beste is deze zoutuitbloeiing te laten 

rusten. Na verloop van tijd zal deze vanzelf verdwijnen.

5.1. Boren
De verdiepingsvloeren in uw woning zijn van gewapend 

beton. Wilt u iets ophangen aan het plafond dan kunt u het 

beste gebruik maken van een zware klopboormachine of 

een hamerboor, bij voorkeur niet dieper dan 50 mm, om 

beschadiging aan de wapening te voorkomen. Let op dat er 

aan de bovenzijde van het plafond, dus in de vloer van de 

verdieping erboven, ook leidingen lopen. Boor dus niet te diep 

in het plafond.

5.2. Schoonmaken van plafonds
De plafonds zijn afgewerkt met een spuitpleister. 

U kunt dit goed reinigen met milde huishoudelijke 

schoonmaakmiddelen. Als u de plafonds wilt schilderen, veeg 

dan eerst het oppervlak goed schoon met een zachte borstel 

of veger. Vettige plekken reinigt u met water en een scheutje 

ammoniak. 

6. Vloeren
6.1.  Scheurtjes in de vloeren bij nieuwbouw-

woningen
Tijdens het drogen van nieuwbouwwoningen kunnen 

er scheurtjes ontstaan in de dekvloeren. Dergelijke 

scheurvorming is een normaal verschijnsel en is onschuldig. 

Het is belangrijk dat u vermeld bij de leverancier van uw vloer 

dat het om nieuwbouw gaat. De leverancier weet dan dat hij 

rekening moet houden met bouwvocht en krimpscheuren. 

6.2. Geluidsreductie
Voor alle vloeren (combinatie boven- en ondervloer inclusief 

plinten) geldt een minimale geluidsreductienorm van 10dB. 

Meer informatie hierover kunt u nalezen in onze voorwaarden 

vloeren, te vinden op www.eigenbouw.nl/huurdersinfo 

6.3. Vloerverwarming
Het appartement is voorzien van vloerverwarming. Het is 

belangrijk dat u dit vermeld bij de leverancier van uw vloer. 

Hiervoor zijn speciale ondervloeren te koop die de warmte 

goed geleiden.

6.4. Plinten
De woning wordt opgeleverd zonder plinten. Indien gewenst 

mag u deze zelf plaatsen. Let ook bij het uitzoeken van de 

plinten op de geluidsreductie. 

6.5. Lijmen
Het verlijmen van vloeren is alleen toegestaan onder de 

voorwaarde dat de vloer na verhuizing, weer zonder lijmresten 

wordt opgeleverd.

6.6. Tapijt, kurk, linoleum en vinyl
Als u in een nieuwbouwwoning tapijt wilt leggen kunt u het 

beste de stoffeerder eerst laten controleren of de dekvloer 

droog genoeg is. Tapijt, vinyl en linoleum wordt vaak gelijmd 

en door vocht kunnen er ongewenste blaasjes ontstaan. Voor 

het leggen van dunne vloerbedekking zoals kurk en vinyl 

moet de ondergrond meestal eerst glad gemaakt worden 

met egaline. Wij leveren woningen op met een vloer waar 

zonder problemen laminaat of vloerbedekking op kan. Voor 

het gereed maken van een vloer voor dunnere of gevoeliger 

vloerafwerking bent u zelf verantwoordelijk.

6.7. Plavuizen en natuursteen
Het leggen van een plavuizen- of natuurstenenvloer is niet 

toegestaan.

6.8. Parket en laminaat
Kiest u voor parket of laminaat op de vloer, dan verzoeken wij 

u om deze zogenaamd ‘zwevend’ te leggen. Leg ook altijd een 

geluidsisolerende laag van minimaal 10Db onder het parket of 

laminaat. De geluidsoverlast voor uw buren blijft dan beperkt. 

De randen van de vloer moeten vrijgehouden worden van 

de wanden en plinten. Houd er rekening mee dat de plinten 

onderdeel zijn van de vloer. Wij raden u aan om eerst advies 

in te winnen bij de leverancier van de houten vloer. Door het 

vocht in de woning kan parket of laminaat namelijk gaan 

zwellen. 

6.9. PVC vloer
Kiest u voor een PVC vloer, dan raden wij u aan om eerst 

advies in te winnen bij de leverancier van de vloer. Het kan zijn 

dat er eerst een egalisatie laag nodig is. 

6.10. Boren en spijkeren
In de afwerklaag van de vloeren zijn elektra-, water- en 

vloerverwarming-leidingen opgenomen. Het is dan ook niet 

toegestaan om te boren of te spijkeren in de vloeren.

6.11.  Schoonmaken van tegelvloeren- en  
wanden

Op tegelvloeren- en wanden in nieuwbouwwoningen kunnen 

een zogenaamde cementsluier of –vlekken aanwezig zijn. U 

kunt deze verwijderen met het schoonmaakmiddel HG Extra. 

Dit is verkrijgbaar bij de meeste bouw- en doe-het-zelfzaken. 

U dient dit middel te gebruiken voordat u met andere 

schoonmaakmiddelen aan de slag gaat. 

Vloertegels dienen bij voorkeur niet met groene zeep te 

worden schoongemaakt, omdat er zich dan een laagje op 

de vloer vormt dat vuil juist aantrekt. Frequent gebruik van 

chemische schoonmaakmiddelen zoals chloor raden wij af 

omdat dit de structuur van de tegel aantast. 

https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Voorwaarden-vloeren.pdf
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7.  Dak(terras)
7.1. Groen dak
De platte daken naast de dakterrassen worden groene daken. 

De groene daken zijn bedekt met kleine sedumplanten. Een 

groen dak heeft veel voordelen. Groene daken zijn isolerend, 

zorgen voor vermindering hittestress, verminderen kans op 

lekkage, beschermen tegen beschadiging, zijn duurzaam, 

zorgen voor een waterbuffer, zijn natuur-inclusief, dragen bij 

aan biodiversiteit, zorgen voor een schonere lucht door het 

opnemen van CO2 en fijnstof en zijn onderhoudsarm. Het 

onderhoud wordt uitgevoerd door Eigen Bouw. 

7.2. Schoonmaken platte daken 
Eigen Bouw verzorgt de schoonmaak en het preventieve 

onderhoud van de daken.

7.3. Dakterras
Het gebruik van het dakterras is alleen toegestaan voor 

bewoners uit hetzelfde gebouw. Het gebruik van het dakterras 

mag geen overlast geven. De leefregels van het dakterras 

worden vastgesteld samen met de bewonerscommissie en 

opgenomen in het huishoudelijk reglement.

8.1. Schoonmaken binnen- en buitendeuren
Voor het schoonmaken van binnen- en buitendeuren kunt u 

een natuurlijke (groene) zeep gebruiken. Hardnekkige vlekken 

kunt u verwijderen met spiritus of terpentine. Gebruik geen 

schurende schoonmaakmiddelen. Het is niet toegestaan om 

stickers op deuren te plakken.

8.2. Hang- en sluitwerk 
Gebruik deurgrendels, deursluitingen en raamboompjes 

zoveel mogelijk. De buitendeuren hebben een 

driepuntsluiting. Naast inbraakpreventie voorkomt dat 

namelijk ook het kromtrekken van de deuren. 

Sloten die stroef open en dicht gaan, kunt u behandelen met 

een speciaal voor sloten bestemd smeermiddel (grafiet of 

siliconenspray). U spuit dit op de bewegende delen. Gebruik 

in geen geval olie of vet, omdat dit vuil en stof vasthoudt. 

Gebruik uitsluitend originele slotspray.

8.3. Onderhoud tochtrubbers
De levensduur van deurrubbers kunt u aanzienlijk verlengen 

door deze een keer per jaar in te wrijven met talkpoeder 

opgelost in spiritus. De spiritus vervliegt, de talkpoeder blijft 

achter. 

9.1. Schoonmaken
Cement- en kalkspatten op ramen zijn eenvoudig met wat 

water en een scheutje (schoonmaak)azijn te verwijderen. 

Verfspatten kunt u voorzichtig met een scheermesje 

weghalen. Resten van stickers zijn met ‘stickerverwijderaar’ 

goed weg te halen. Vuil en stof op de ramen en kozijnen 

verwijdert u gemakkelijk met natuurlijke zachte (groene) zeep. 

Gebruik geen thinner, aceton, benzine of schuurmiddelen op 

kunststof, geschilderde of gebeitste delen. De levensduur van 

het houtwerk en kunststof wordt verlengd door tenminste 

twee keer per jaar de kozijnen schoon te maken met water 

met een schoonmaakmiddel zonder ammoniak. In kunststof- 

en aluminiumprofielen mag niet geboord, geschroefd 

of gespijkerd worden. Ook mogen deze profielen niet 

beschilderd of beplakt worden.

9.2. Onderhoud tochtrubbers
De levensduur van raamrubbers kunt u aanzienlijk verlengen 

door deze een keer per jaar in te wrijven met talkpoeder 

opgelost in spiritus. De spiritus vervliegt, de talkpoeder blijft 

achter.  Dit werkt dus hetzelfde als bij de deuren. 

9.3. Ophangen raamdecoratie
Luxaflex, gordijnrails en vitragespiralen kunt u bevestigen 

aan de wand of het plafond. Wanneer u aan de binnenzijde 

luxaflex wilt aanbrengen, dan is het vanwege het dubbel glas 

wenselijk om 10 tot 15 cm ruimte te laten tussen de luxaflex en 

het glas. Dan kan de warmte goed weg. Het is niet toegestaan 

om de ramen te beplakken met plakfolie, statisch folie kan 

eventueel wel. Extra buitenzonwering moet u aanvragen bij 

Eigen Bouw. Het is niet toegestaan om te boren, schroeven of 

spijkeren in kunststof- en aluminiumprofielen. 

9.4. Condens
Het glas in nieuwbouwwoningen heeft een hoge 

isolatiewaarde. In de vroege ochtend van met name het 

voor- en najaar kan er condens aan de buitenkant van het glas 

ontstaan. Dit is normaal.  

10. Mechanisch 
  ventilatiesysteem
10.1. Regelen ventilatie
Uw woning heeft een mechanisch ventilatiesysteem, 

deze zorgt ervoor dat er continu lucht wordt afgezogen 

in toilet, keuken, badkamer en opstelplaats wasmachine. 

Het systeem is 24 uur per dag in bedrijf en speciaal op uw 

woning ingeregeld. Wij raden ten zeerste af het systeem uit te 

schakelen. 

In de woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamer bevindt 

zich een CO2 sensor die de luchtkwaliteit in die ruimte 

meet. Afhankelijk van de luchtkwaliteit zal de sensor de 

afzuigcapaciteit vergroten of verminderen.

In de badkamer bevindt zich een handzender waarmee u de 

afzuigcapaciteit handmatig kunt aanpassen. Deze zender 

heeft voorrang op de sensor in de woonkamer/keuken voor 

bepaalde tijd. De standen op de handzender zijn:

 • Laag

 • Midden

 • Hoog

 • Automatisch (terug naar regeling CO2 sensor)

Voor een goede werking van de mechanische ventilatie is het 

belangrijk dat er voldoende luchttoevoer is in uw woning. 

Houd daarom de ventilatieroosters in de gevel altijd open.

10.2. Onderhoud ventilatiesysteem
Eigen Bouw verzorgt het onderhoud van de mechanische 

ventilatiebox.

10.3. Ventielen
Wij raden u aan om de ventielen voor het afzuigen van de 

lucht schoon te maken als er sprake is geweest van erg 

vervuilde lucht. De ventielen kunt u met een draaiende 

beweging geheel naar beneden halen. Bij het losdraaien van 

het ventiel moet u erop letten wat de stand van het ventiel 

is (nummering staat op het ventiel), zodat u na reiniging het 

ventiel weer in dezelfde stand terugplaatst om ontregeling 

van het systeem te voorkomen. Na het reinigen kan het ventiel 

weer met een draaiende beweging worden teruggezet. Het 

advies is om alleen bij ernstige vervuiling de ventielen te 

verwijderen. Bij normale vervuiling is schoonmaken met een 

doek of stofzuiger voldoende. 

Let op: het is een misverstand om te concluderen dat als 

tijdens het koken of douchen de tegels en de spiegel beslaan, 

de ventilatie niet goed werkt. De warme, vochtige waterdamp 

condenseert op de relatief koude oppervlakken en vormt daar 

druppels. Door de ventilatie verdampt dit na verloop van tijd 

en wordt het afgevoerd. 

10.4. Enkele tips
•  Zet de mechanische ventilatie nooit helemaal uit. Ook niet 

als u op vakantie gaat. Laat de installatie altijd tenminste 

op de laagste stand draaien. De installatie is hierop 

berekend en het stroomverbruik hiervoor is minimaal. 

Het regelmatig uitzetten van de mechanische ventilatie 

zal vrijwel zeker tot vocht en schimmelproblemen in uw 

woning leiden. 

•  Zet altijd een ventilatierooster of een raam open als 

de mechanische ventilatie in de hoogste stand staat 

ingeschakeld. 

•  Zet de mechanische ventilatie in een hogere stand 

wanneer u van de keuken of de badkamer gebruikmaakt. 

Laat na gebruik van de keuken of badkamer de ventilatie 

nog zo’n 20 minuten op een hogere stand doordraaien, 

zodat alle kookluchtjes en/of het geproduceerde vocht 

naar buiten kunnen verdwijnen. Langer op de hoogste 

stand laten draaien heeft geen zin en kost onnodig 

energie, doordat met de lucht ook de warmte uit uw 

woning verdwijnt. 

•  Voor een gezond leefklimaat in de woning is het 

belangrijk om goed te ventileren. Zet daarom 

altijd uw ventilatieroosters open, ongeacht de 

weersomstandigheden. Koken, douchen en wassen 

vragen om extra ventilatie. Zet dan bijvoorbeeld een raam 

of deur open. 

8.  Deuren

9.  Ramen
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11.  Keuken
11.1. Verwijderen van aanslag of ander vuil
Eventuele aanslag op de kunststof keukendeurtjes, -laden 

en/of op de aluminium greeplijsten kunt u het beste met een 

handwarm sopje wegnemen. Gebruik in ieder geval geen 

schuurmiddel, thinner, wasbenzine of iets dergelijks.

11.2. Onderhoud roestvrijstaal (rvs)
Ook het roestvrijstalen spoelgedeelte is goed schoon te 

houden. Als er watervlekken zichtbaar blijven, dan kunt u 

hiervoor de normale schoonmaakmiddelen gebruiken. Voor 

hardnekkige vlekken zijn ook speciale rvs reinigingsmiddelen 

in de handel. Het gebruik van staalwol of andere 

schuurmiddelen raden wij af.

11.3. Inductiekookplaat
Voor koken op inductie moet een pan een bodem hebben die 

magnetiseerbaar en geleidend is, het liefst een bodem die 

vlak is. 

Maak uw kookplaat schoon na gebruik. Laat de 

inductiekookplaat eerst afkoelen. Verwijder etensresten en 

vlekken na gebruik met een vochtige doek. Gebruik hierbij 

enkel lauw water of een product dat speciaal ontwikkeld is 

voor het schoonmaken van een inductiekookplaat. Gebruik 

voor het drogen een schone microvezeldoek. 

11.4. Afzuigkap en koolstoffilter
Het is gewenst het rooster en koolstoffilter van de afzuigkap 

regelmatig schoon te maken en zo nodig te vervangen, om 

van een goede werking verzekerd te zijn. Aan de vervuiling 

van het rooster en het filter kunt u meestal wel zien wanneer 

schoonmaken nodig is. De afzuigkap dient zelf ook regelmatig 

schoongemaakt te worden in verband met vetaanslag op het 

apparaat zelf. Het rooster houdt niet alles tegen. 

11.5. Oven met magnetronfunctie
Gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor metalen 

oppervlakken, hardnekkig vuil en accessoires met een 

antiaanbaklaag. Agressieve schoonmaakmiddelen kunnen de 

oven en accessoires beschadigen.

Kruimels op de bodem van de oven kunt u stofzuigen. Voordat 

deze aankoeken of verbranden kunt u resten simpelweg 

opzuigen met de stofzuiger.

Verder zijn er veel schoonmaaktips op internet te vinden over 

gebruik van citroen, azijn en/of soda.

11.6. Vaatwasser
Draai ongeveer eens per maand een volledig, heet 

wasprogramma of onderhoudsprogramma. Zo voorkom je 

dat onderdelen erg vettig worden. Er zijn speciale vaatwasser 

reinigingsmiddelen te koop.

Met schone filters voorkomt u dat de vaatwasser gaat stinken. 

En de vaat wordt beter schoon. 

Maak de sproeiarmen schoon, prik de gaatjes door. Deze 

kunnen verstopt raken door vuil dat achterblijft. Reinig het 

deurrubber regelmatig.

11.7. Aanrechtblad
Het aanrechtblad heeft geen bijzondere aandacht nodig 

als het om schoonmaken gaat. U kunt hiervoor de normale 

schoonmaakmiddelen gebruiken. Ook geldt voor deze bladen 

dat het gebruik van schuurmiddelen niet aan te raden is.

Let op: voor het aanrechtblad geldt dat u nooit een hete pan 

op  het blad moet zetten. Er kunnen blaren in het werkblad 

ontstaan. U bent zelf verantwoordelijk voor schade aan het 

aanrechtblad. Een aanrader is het gebruik van een pannenrek 

op het aanrecht.

12. Badkamer
12.1. Tegels
In onze woningen worden tegels van het merk MOSA 

geplaatst. Met name de vloertegels vragen periodiek extra 

onderhoud om ze langer mooi te houden. In de badkamer 

worden op de vloer namelijk tegels geplaats met een 

bepaalde stroefheid. Deze stroefheid maakt de vloer veiliger, 

maar heeft als nadeel dat vuil zich ook makkelijker hecht en 

moeilijker laat verwijderen. Op de website www.mosa.nl vindt 

u onderaan de website onder Services | Reinigingsadviezen | 

advies regulier onderhoud en reinigingsinstructievideo’s over 

hoe u de tegels het beste kunt onderhouden.

Op een nieuwe tegelvloer zit soms nog een cementsluier. Deze 

kan goed verwijderd worden met HG-Extra. HG Extra is bij de 

meeste bouwmarkten te koop. Dit middel gebruikt u voordat u 

met andere schoonmaakmiddelen aan de slag gaat. 

12.2. Douche
Maak er een gewoonte van om na elke douchebeurt de 

douche te drogen met een wisser (vloer en wanden) en de 

randen en thermostaatkraan na te drogen met een handdoek. 

U voorkomt hiermee kalkaanslag en schimmelvorming. Maak 

ook regelmatig het doucheputje schoon om verstopping en 

schimmel te voorkomen.

12.3. Bad
Spoel na ieder gebruik het bad schoon met de douchekop 

en droog na met een handdoek. Voor het schoonmaken kunt 

u een natte doek met badkamerreiniger gebruiken. Gebruik 

geen schuurmiddel.

12.4. Wastafelmeubel
De wastafel kunt u schoonmaken met een badkamerreiniger. 

Het ladenblok met een mild reinigingsmiddel. 

12.5. Mechanische Ventilatie
Zet tijdens tot 20 minuten na het gebruik van warm water, 

de Mechanische Ventilatie wat hoger. Zo voorkomt u 

schimmelvorming. 

12.6. Extra lichtpunt
Boven de spiegel zit bekabeling voor een extra lichtpunt. U 

kunt hier wanneer gewenst zelf een lamp ophangen. 
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13. Meterkast     In de meterkast vindt u de elektriciteits- en watermeter. 

13.1. Elektra algemeen
De elektriciteitsmeter en hoofdzekering zijn verzegeld en 

mogen alleen door mensen van het elektriciteitsbedrijf 

worden gerepareerd. De elektriciteit in huis is verdeeld over 

groepen (u kunt deze nakijken op de groepenkaart). In de 

meterkast is elke groep beveiligd in de groepenkast. De 

stoppen hebben plaatsgemaakt voor een elektromagnetische 

beveiliging. De werking is hetzelfde: bij kortsluiting wordt de 

stroom verbroken. 

Het elektragebruik van uw eigen berging is gekoppeld aan de 

elektrameter in uw appartement.

13.2. Aardlekschakelaar
Alle groepen zijn extra beveiligd door een zogenaamde 

aardlekschakelaar. Deze schakelaar schakelt de stroom uit 

als u bijvoorbeeld een stroomdraad aanraakt of een apparaat 

beetpakt dat onder stroom staat. Het is verstandig om de 

aardlekschakelaar één á twee keer per jaar te testen. Dit doet 

u door de knop met een T (test) op de aardlekschakelaar 

in te drukken. Direct na het indrukken moet de stroom 

uitgeschakeld worden. Gebeurt dat niet, neem dan contact op 

met Eigen Bouw.

13.3. Groepen in- en uitschakelen
U schakelt een groep in door de knop van onderen naar boven 

te drukken (van stand 0 naar stand 1). U schakelt een groep uit 

door de knop van boven naar onderen te drukken. 

13.4. Stroomstoring
Als een groep uitvalt, dan kan dit verschillende oorzaken 

hebben:

•  de groep is te zwaar belast doordat teveel apparatuur op 

de groep is aangesloten;

•  kortsluiting door verkeerde of foutieve aansluiting van 

lampen of apparatuur;

• kortsluiting in de apparatuur zelf;

• kortsluiting in de installatie.

Wat moet u doen als de stroom uitvalt?

1. Schakel alle groepsschakelaars uit.

2. Schakel de aardlekschakelaar weer in.

3.  Schakel de groepsschakelaars stuk voor stuk weer 

in, totdat de aardlekschakelaar weer uitvalt. Op die 

manier kunt u erachter komen waar de storing zit. Door 

binnen deze groep de stekkers van alle toestellen uit het 

stopcontact te trekken, valt na te gaan of de storing in de 

huisinstallatie of in een van de toestellen zit. 

4.  Als u het defecte toestel heeft uitgezet, kunt u de 

aardlekschakelaar en de groepsschakelaar weer 

inschakelen. 

Als bovenstaande niets uithaalt, dan zit er wellicht in de 

installatie zelf een storing. Neem dan contact op het Eigen 

Bouw. Blijkt dat de storing toch komt door een defect in uw 

eigen apparatuur of door eigen handelen, dan komen de 

kosten voor uw rekening.

13.5. Wijziging installatie
Als uw installatie gewijzigd of aangepast moet worden, dan 

moet dit door een erkende installateur gedaan worden. Als het 

niet door een erkende installateur wordt uitgevoerd dan bent 

u aansprakelijk voor eventuele schade welke hieruit voort kan 

vloeien.

13.6. Aansluiten van apparatuur
Kleuren bedrading elektrische installaties 

Groen/geel  = aardingsdraad 

Blauw   = nuldraad voor afvoer van stroom

Bruin   = fasedraad (P) voor toevoer van stroom

Zwart   = schakeldraad voor toevoer van stroom 

naar lampen

Let op: schakel voor het (vast) aansluiten van elektrische 

apparatuur altijd de betreffende groep van de installatie in 

de meterkast uit. De groepenindeling vindt u in de meterkast. 

Controleer voor de zekerheid altijd met een spanningzoeker of 

spanningtester of er inderdaad geen spanning meer aanwezig is.

Let op: voorkom overbelasting van de elektrische installatie. 

Op ieder apparaat en op iedere lamp staat aangegeven 

hoe groot het elektriciteitsverbruik is in Watt. Per groep van 

de elektrische installatie kunt u maximaal 3680 watt aan 

apparatuur en lampen aansluiten. 

13.7. Water
De waterleidingen in uw woning beginnen in de meterkast, 

daar waar de watermeter en de hoofdkraan zijn geplaatst. 

Als de hoofdkraan in de meterkast is geplaatst kan door het 

verschil in temperatuur van de leiding die uit de grond komt 

en de temperatuur van de woning behoorlijke condensatie op 

de leiding optreden. Dit is niet erg. Wel dient u de meterkast 

regelmatig te ventileren.

13.8. Onderhoud waterleiding
Het is raadzaam om één keer per jaar de stop- en 

aftapkraantjes dicht en open te draaien, omdat ze anders vast 

gaan zitten. In gebieden met hard water adviseren wij ook 

om één keer per jaar de zeefjes in het uiteinde van de kranen 

te controleren en zo nodig schoon te maken met azijn of te 

vervangen.

Wanneer water langdurig stil staat, ontstaat er kans op 

legionella besmetting. Wanneer u een leiding lang niet heeft 

gebruikt is het daarom verstandig om altijd eerst een tijdje het 

water te laten lopen. 

13.9. Lekkage
U kunt eenvoudig uw waterleidingen op lekkage controleren 

door alle kranen te sluiten, en 

volgens op de meter te kijken of deze stil blijft staan. Heeft u 

een lekkage, sluit dan de hoofkraan af en 

neem contact op met Eigen Bouw. Als u deelneemt aan het 

Servicefonds zijn de kosten voor 

kleine reparaties aan kranen en stortbakken in de wc voor 

onze rekening. Blijkt de oorzaak uw eigen 

schuld, dan worden de herstelkosten bij u in rekening 

gebracht.

Heeft u lekkage aan de watermeter, de hoofdkraan of in de 

dienstleiding vanaf de openbare weg tot de hoofdkraan dan 

kunt u bellen met het storingsnummer van Vitens: 0800 – 03 

59. Dit nummer is altijd bereikbaar, dus ook ’s avonds en in het 

weekend.
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14. Warmtenet en vloerverwarming
14.1. Algemeen Warmtenet
Warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond 

waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water wordt 

gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Het warme 

water komt uiteindelijk via de afleverset (met warmtewisselaar) 

binnen bij de woningen (in de SV ruimte) en zorgt voor warmte 

(vloerverwarming) en warm kraanwater. De warmteleverancier 

verzorgt het onderhoud van de afleverset. Als huurder hoeft u 

hier nooit iets aan te wijzigen.

14.2. Algemeen vloerverwarming
Er zijn thermostaten in de woonkamer, slaapkamers en 

badkamer. Hiermee kan de temperatuur per ruimte afzonderlijk 

geregeld worden. 

Het eerste jaar is er nog veel bouwvocht aanwezig in de woning. 

De stookkosten zullen daardoor het eerste jaar waarschijnlijk 

hoger zijn dan de jaren erna.

14.3. Tips voor het gebruik van de verwarming
•  Voorkom plotselinge, grote afwijkingen in de 

vraagtemperatuur. 

• Laat de thermostaat vrij, bouw deze niet in.

• Sleutel nooit zelf aan de installatie.

• U hoeft de afleverset nooit zelf bij te vullen. 

•  Zet de warmwaterkraan niet direct voluit open. U verspilt 

hiermee onnodig veel water. Laat de kraan rustig lopen en 

zet deze pas verder open als het water op temperatuur is.

•  Een gezonde temperatuur op de slaapkamer is 15 tot 17 

graden Celsius. 

14.4. Maatregelen bij vorst
Als er zware vorst wordt verwacht (-10o C of kouder) dan is 

het verstandig om de kamerthermostaat  ’s nachts niet te 

laag te zetten. Een vuistregel is drie á vier graden lager dan 

de temperatuur die overdag wordt gevraagd. Zet ook in alle 

ruimten de radiatoren iets open zodat de warmte rond kan 

gaan en er geen ongebruikte radiatoren kunnen bevriezen. 

14.5. Storingen
Wat moet u doen als u een storing heeft aan uw verwarming?

•  Controleer of de kamerthermostaat op de juiste 

temperatuur is ingesteld.

•  Controleer of de kamerthermostaat niet door andere 

warmte afgevende toestellen (of bijvoorbeeld een kaars) 

wordt beïnvloed.

•  Controleer of de elektriciteitsvoorziening naar de woning 

zelf niet is verstoord.

Wordt de storing zo niet opgelost, dan kunt u een 

reparatieverzoek melden via ons onderhoudsportaal of 

telefonisch contact met ons opnemen en kiezen voor optie 1. 

15.1. Onderhoud afvoeren
Zeep, waspoeder en vet zijn vaak de oorzaak van een verstopte 

afvoer van de gootsteen, de wastafel, de douche of de 

wasmachine. Het vuil koekt vast aan de leidingen en haren en 

vezels blijven hierin vastzitten. Om verstopping te voorkomen is 

het dus goed om de afvoer schoon te houden. Een emmer heet 

water met soda (gewone huishoudsoda) is hiervoor voldoende. 

Bij de supermarkt, de drogist en de bouwmarkt zijn speciale 

ontstoppingsmiddelen te koop. Let op wat u koopt. Veel 

middelen zijn namelijk zeer agressief, gevaarlijk en schadelijk 

voor de leidingen en/of het milieu.

Wat u niet moet doen is zogenaamd caustic soda gebruiken. 

Caustic soada kan bij aanraking met de huid nare brandwonden 

veroorzaken, zeker als het vochtig is. Het middel beschadigt ook 

de PVC-afvoeren en in combinatie met zoutzuur kan de afvoer 

zelfs ontploffen. Gebruik dit middel dus nooit.

Enkele tips om te voorkomen dat de afvoer verstopt raakt:

• Spoel nooit frituurvet, jus of andere vetten door de afvoer.

•  Gebruik bij was- en vaatwasmachines niet meer wasmiddel 

dan nodig is. 

•  Spoel de inhoud van de kattenbak of het aquarium niet 

door het toilet.

• Spoel geen maandverband of tampons door het toilet.

• Spoel afvoeren regelmatig door met kokend water met 

soda.

15.2. Verstopping
Heeft u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een 

verstopping? Neem dan contact op met Eigen Bouw. Als u 

deelneemt aan het Servicefonds zijn de kosten hiervoor voor 

rekening van Eigen Bouw. Blijkt de oorzaak uw eigen schuld, 

dan worden de herstelkosten bij u in rekening gebracht.

16.  Uw verhuurder
Wij heten u van harte welkom als klant van Eigen Bouw. 

Ons werkgebied is Deventer. Eigen Bouw verhuurt ruim 750 

woningen in verschillende wijken in Deventer. Samen met onze 

medewerkers, partners en bewoners werken wij aan prettig 

en betaalbaar wonen. Als klant van Eigen Bouw kunt u ons op 

verschillende manieren bereiken: 

via mail:   info@eigenbouw.nl
per telefoon: (0570) 61 45 40
een bezoek: Karveel 4 te Colmschate 

Wij hopen u met deze Woningwijzer van dienst te zijn. Hoewel 

wij deze met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld, 

kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Wij verzoeken u deze Woningwijzer goed te bewaren en bij 

vertrek achter te laten voor de volgende bewoner.

Wij wensen u veel woonplezier.

Eigen Bouw
Karveel 4

7429 BJ COLMSCHATE

Tel (0570) 61 45 40

info@eigenbouw.nl

www.eigenbouw.nl

15. Riolering
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17. Verwijzingen 
 naar handleidingen
Bekijk alle handleidingen op 

https://www.eigenbouw.nl/huurdersinfo   

en navigeer naar veel gestelde vragen.

Bekijk je deze woningwijzer digitaal? Dan kan je door te klikken 

op onderstaande verwijzingen een handleiding bekijken en 

evenuteel afdrukken. 

Key Tag

Ventilatiesysteem

Ventilatiebediening

Videofoon

Thermostaat

Intercom video

Aardlek- en/of installatie-automaat

Keuken algemeen

Vaatwasser

Magnetron

Kookplaat

Koelkast

Afzuigkap

Kozijnen

De voorwaarden van de vloeren zijn hier te downloaden:

Voorwaarden vloeren

https://www.eigenbouw.nl/huurdersinfo
http://en navigeer naar veel gestelde vragen 
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Voskamp-beknopte-handleiding-SimonsVoss-Componenten-2021-tag.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/uitgebreide-gebruikershandleiding-DUCO-systemen-nl-MV.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/beknopte-gebruikershandleiding-DUCO-systemen-nl-Mechanische-Ventilatie.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/intercomgebruikershandleiding-Classe-100-binnenpost-Basistoestel-videofoon.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Handleiding-thermostaat-RE-13003-en-RE-13004.pdf
https://elkesan.fi/wp-content/uploads/D10000771A.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Gebruikershandleiding-Bediening-aardlek-enof-installatie-automaat.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Bribus-gebruikersadvies-NL1-keuken-algemeen.pdf
http://etna.nl/wp-content/uploads/2022/06/839863-V1-IFU-Etna-VW549M-NL-FR.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/2Bribus-handleiding-magnetron-gecomprimeerd.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Bribus-handleiding-kookplaat.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Birbus-handleiding-koelkast.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Birbus-handleiding-afzuigkap.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/BEDIENINGSVOORSCHRIFT-Kunststof-kozijnen.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/Voorwaarden-vloeren.pdf
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