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Inleiding 

De woning waarin u gaat wonen is door Woonplus Schiedam in samenwerking met Smits vastgoedzorg 
verduurzaamd, tevens heeft er groot onderhoud plaats gevonden in de woning.  
  
Het verduurzamen van uw woning houdt in dat de woning zeer energiezuinig is.  
 
Alles in de woning werkt op elektriciteit, er is geen gas meer aanwezig. Op het dak van het complex zijn 
zonnepanelen geplaatst, deze leveren voor een deel de elektriciteit die u verbruikt.  
De woning wordt verwarmd door een warmtepompinstallatie en elektrische radiatoren, dat is waarschijnlijk 
anders dan u gewend bent. 
 
Om u wegwijs te maken in uw nieuwe woning hebben wij deze “Woonwijzer” opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe 
u de installaties in de woning op een goede manier kunt gebruiken. Als u de instructies volgt, dan profiteert u 
het meest van de mogelijke energiebesparing en het comfort dat deze woning u biedt. 
 
Heeft u naar aanleiding van de inhoud van de brochure nog vragen, neem dan contact met ons op: 
 
Email:  wps@woonplus.nl 
Telefoon: (010) 20 45 100 

  
 
Wij wensen u veel woonplezier in uw duurzame woning! 
 
 
Woonplus Schiedam 
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1. Warm- en koud watervoorziening 

Hoe ga ik om met het leidingwater (koud en warm kraanwater) 
Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten: 

- Laat de kranen elke dag even kort doorstromen. Dit spoelen dient om bacteriologische 
verontreinigingen te voorkomen. In de kraanuitloop blijft namelijk altijd water zitten.  

- Beperk de kans op vorming van legionellabacteriën door na langere afwezigheid alle koud- en 
warmwaterleidingen goed door te spoelen met respectievelijk koud en heet water. Doe dit totdat het 
water echt koud of heet is en laat het dan een aantal minuten doorstromen. 

Warmwatergebruik 
De warmwater-installatie (boiler) verwarmt het water voor tot 80 graden, pas op als u alleen de warm water 
kraan open draait. Het water is erg heet! 
 

 
 
Boiler 
De boiler bevat 80 liter warm water.   
Houd u er rekening mee dat: 

- het water aanzienlijk warmer is dan u gewend bent.  
- De hoeveelheid warm water beperkt is. Als al het warme water in de boiler is verbruikt, dan duurt het 

ongeveer 2 uur voordat deze weer volledig is gevuld met warm tapwater. (Het opwarmen van het 
tapwater verbruikt veel energie!) 
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2.    Toelichting gebruik verwarmingsinstallatie 

Wat wel en wat niet doen 
De verwarmingsinstallatie in uw woning is zeer energiezuinig. Hij werkt daarom anders dan een cv-installatie of 
een gashaard. Daar moet u in het begin aan wennen. Om u daarbij te helpen hebben we een aantal belangrijke 
aanwijzingen voor u op een rijtje gezet. Zij vertellen u wat het best wel en beter niet kunt doen.  
 

Doen Niet doen 
 
 Kamerthermostaat op één temperatuur 

instellen, voor dag en nacht 
 

 Deuren dicht houden 
 

 Ventileer met de roosters in de kozijnen 
 

 Verwarm de ruimtes met de elektrische 
radiatoren alleen als u daar bent. 

 
 Bij storing 088- 8455000 bellen 

 
 Als de slaapkamer bij de woonkamer is 

getrokken de elektrische radiator altijd 
1 graad lager zetten dan de 
kamerthermostaat 

 
 

 
 Kamerthermostaat ’s avonds lager 

zetten 
 

 Ramen en deuren onnodig open houden 
 

 Instelling van de warmtepomp wijzigen 
 

 Stekker uit de installatie trekken 
 

 Ventilatieroosters afplakken 
 

 

Winter en zomer 
Deze aanwijzingen zijn met name van belang in het stookseizoen als het buiten koud is. In de zomer kunt u op 
warme dagen uw ramen en deuren natuurlijk wel open zetten als u dat wilt. Het blijft in de zomer overigens 
stukken koeler in huis als u de ramen en buitendeuren gesloten houdt.  
 
Temperatuur regelen 
De woonkamer, keuken en hal worden door lage temperatuur verwarmd (warmtepomp). De radiatoren 
worden niet heet, maar lauw, hierdoor duurt het langer voordat deze ruimtes zijn verwarmd. Wanneer u de 
temperatuur wilt weten, kunt u het beste op de thermostaat kijken in de woonkamer (zie afbeelding 1).  
De thermostaat moet niet lager gezet worden ’s nachts, zo blijft de temperatuur in de woning constant. Per 
ruimte is de radiator voorzien van een verwarmingsknop (zie afbeelding 1a), wij adviseren u om deze knoppen 
geheel (linksom) open te draaien en de thermostaat te gebruiken als u toch de temperatuur wilt aanpassen. 

  Afbeelding 1 Bediening thermostaat  
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    Afbeelding 1a Verwarmingsknoppen 
 
 
Opwarmen duurt lang 
Het duurt ongeveer 24 uur voordat uw installatie de ruimte 1 graad hoger kan verwarmen. Een warmtepomp is 
bedoeld om de woning dag- en nacht op ongeveer dezelfde temperatuur te houden, dan verbruikt de installatie 
de minste energie. De woonkamer en keuken zijn berekend op 20 graden en de hal op 15 graden Celsius, 
conform wet- en regelgeving.  
 
Als uw tussenwand is verwijderd 
Als uw tussenwand (afbeelding 2) in de woonkamer naar uw slaapkamer is verwijderd dan kunt u het beste 
de elektrische verwarming uit laten staan. Wilt u de ruimte toch (extra) verwarmen, stel dan de 
klokthermostaat van uw elektrische radiator 1 graad lager in als de thermostaat aan de muur van de 
woonkamer.  
 
Hiermee voorkomt u dat de elektrische radiator de verwarming van de hele kamer overneemt en de 
warmtepomp afslaat. De energiekosten zijn in dit geval aanzienlijk hoger! 
 

        Afbeelding 2 Plattegrond 
 
Tip: Zorg ervoor dat de thermostaat de luchttemperatuur goed kan meten. 
Scherm de thermostaat dus niet af!  De thermostaat moet blijven hangen op de plek waar de installateur 
deze heeft opgehangen.  
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Elektrische radiatoren in slaapkamers 
Voor extra ondersteuning bij het verwarmen van uw woning zijn er in de slaapkamers elektrische radiatoren 
geplaatst. Deze zijn per ruimte in te stellen met de thermostaat op de radiator (zie afbeelding 3).  

 
 
Afbeelding 3 Thermostaat elektrisch verwarmingspaneel 

1. Druk de  toets in om de thermostaat in te schakelen 
2. De kamertemperatuur en de symbolen (+) en (-) verschijnen in het display, met de knoppen onder de 

(+) en (-) kunt u de gewenste temperatuur instellen 
3. U kunt de “Comfort Modus” of de “Nacht Modus” selecteren door op de  “MODE” toets te drukken. 

 
Belangrijke veiligheidsinstructie 
Om oververhitting te voorkomen moet u de radiator niet afdekken, anders raakt de radiator oververhit. Hang 
dus geen handdoeken of kleding over de radiator. 
 
Onderhoud 
Als u de elektrische radiator wilt schoonmaken, dan moet u deze eerst uitschakelen. U kunt schoonmaken met 
een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. 

Deuren sluiten 
Het is belangrijk dat u tijdens het verwarmen de deuren van de betreffende ruimtes gesloten houdt, zodat de 
radiatoren op de juiste wijze worden ingezet. 

Warmtepaneel in de badkamer 
Tijdens het douchen kunt u het geplaatste warmte paneel gebruiken om het extra behaaglijk te maken in de 
badkamer. Het warmte paneel kunt u makkelijk bedienen met de aan- en uitschakelaar (zie afbeelding 4). 
Zodra u deze inschakelt brandt er een rood lampje op de schakelaar. Let u wel op om de schakelaar na het 
douchen weer uit te zetten zodat u geen extra energie verbruikt. 

   Afbeelding 4 Aan- en uitschakelaar warmtepaneel 
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Minder energie 
Uw woning is hoogwaardig geïsoleerd, waardoor er minder warmte nodig is om de woning te verwarmen. Uw 
verwarmingsinstallatie verbruikt hierdoor minder energie om uw woning op temperatuur te houden.  
 
Zonnepanelen 
De panelen leveren maximaal 270 Watt als piekstroom per paneel, per zonne-uur op. Er zijn 4 panelen per 
woning geplaatst en voor de maisonnettewoningen 6 panelen.  
Deze zonnepanelen zijn voor uw woning aangebracht om het extra elektra-verbruik van uw installatie 
gedeeltelijk op te wekken (zie principe installatie afbeelding 5). 
 

  
Afbeelding 5 Principe installatie 
 
Via de omvormer kunt u exact zien hoeveel KWh de panelen hebben opgewekt sinds de dag van installatie, ook 
kunt u zien wat de dagopbrengst is. Daarnaast zal de opbrengst per uur, week, maand en jaar af te lezen zijn 
middels een online portaal. Er zijn meerdere apps beschikbaar die deze informatie inzichtelijk verstrekken, zoals 
SEMS portal en PV master. U dient hier zelf een keuze in te maken. Om de gegevens te kunnen ontvangen en 
de app te kunnen gebruiken, dient u beschikking te hebben over een WIFI-netwerk (internet).  
 
Slimme meter 
In uw meterkast zit een zogenaamde “slimme meter” (zie afbeelding 6). De slimme meter is een moderne, 
digitale meter die uw energieverbruik op afstand uitleest en doorstuurt naar uw energieleverancier. Uw 
meterstanden doorgeven hoeft dus niet meer.  
 
Twaalf keer per jaar ontvangt u een gratis verbruiksoverzicht. Wilt u uw verbruik liever “realtime”, dus ieder 
moment van de dag, volgen? Koppel de meter dan aan een app, website of slimme thermostaat (kijk hiervoor 
op www.stedin.net). Met dit inzicht bespaart u eenvoudiger op uw energierekening. 
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    Afbeelding 6 Voorbeelden Slimme meters 
 

3. Isolerend HR+++ glas 

In uw woning is Triple beglazing (HR+++) aangebracht, dit is isolerend driedubbel glas met een nog betere 
warmte-isolatie. Triple glas isoleert twee keer zo goed als dubbel isolatieglas. Zo gaat er in de winter minimaal 
warmte verloren en blijft het in de zomer lekker koel. 
 
Voorkom een thermische breuk in het glas 
Een thermische breuk in het glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer 
er een temperatuurverschil van meer dan 30˚C ontstaat, kan een ruit breken. Dit noemt men een thermische 
breuk. 
 
 
U kunt de kans op een thermische breuk fors verkleinen door: 

- Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen; 
- De beglazing niet te schilderen of te beplakken met plakfolie; 
- Geen föhn of brander te gebruiken om bijvoorbeeld verf mee af te branden;  
- Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing; 
- Geen kaarsen op minder dan 20 cm afstand vanaf het glas plaatsen; 

Tip: Reinig minimaal tweemaal per jaar de ramen en kozijnen van binnen en buiten.  Denkt u eraan dat zand 
een schurend effect heeft en gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. 

4. Ventileren 

Verleden 
In oude woningen had men weinig (technische) mogelijkheden om te ventileren, waardoor er vaak 
vochtproblemen ontstonden in de woningen en er een ongezond leefklimaat werd gecreëerd. Veel bewoners 
zetten om deze reden ramen en/of deuren open om te luchten. Dit is niet meer nodig! 
 
Tegenwoordig 
Hedendaags worden woningen steeds beter geïsoleerd, dit is een goede ontwikkeling maar betekent wel dat 
de luchtcirculatie in de woning minder wordt. Bewoners moeten daarom hun woning goed ventileren. Het 
mechanische ventilatiesysteem (zie hoofdstuk 5) zorgt ervoor dat het leefklimaat in de woning optimaal is. U 
hoeft geen ramen en/of deuren te openen om te luchten, uiteraard moet u wel de ventilatieroosters en 
ventilatieventielen vrij/open houden en zeker niet de stekker uit het ventilatiesysteem verwijderen.  
Ventileren is geen energieverspilling: goede ventilatie houdt uw stookkosten laag! 
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Het is een fabeltje dat ventileren leidt tot hogere stookkosten. Als u niet ventileert, blijft de lucht in het 
huis namelijk vochtig, vochtige lucht is lastiger te verwarmen dan droge lucht. Dat betekent dat als u 
goed ventileert, u minder hoeft te stoken. Het is dus gezonder en voordeliger om te ventileren en te 
verwarmen, dan om niet te ventileren. 
 
Voor een gezond binnenmilieu geven wij u twee tips. 
 
1. Ventileer uw woning dag en nacht 
Ventileren doet u 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ventileer met name in de kamers waar mensen of 
dieren aanwezig zijn en waar vocht aanwezig is. Ventileer zo dat het niet tocht. Als het buiten erg koud is 
of hard waait, kunt u het beste de roosters of raampjes een beetje sluiten, maar doe ze nooit helemaal 
dicht. 
 
2. Ventileer extra na douchen en koken en als u de was binnenshuis droogt 
Vlak na het douchen en het koken is het verstandig om extra te ventileren: 

- Laat de  mechanische ventilatie een kwartiertje aanstaan na het koken; 
- Ook is het droog maken na het douchen de wand- en vloertegels droog aan te bevelen; 
- Laat u uw wasgoed binnenshuis drogen? Hang dit dan in een goed geventileerde ruimte. 

 
 

5. Mechanisch ventilatiesysteem 

Mechanische ventileren is het afzuigen van lucht in uw woning via het mechanisch ventilatie systeem. 
In de woning zijn afzuigventielen aanwezig in keuken, toilet en badkamer. Deze zijn aangesloten op het 
systeem die in de hal in uw woning staat. De gebruikte lucht wordt via deze afzuigventielen afgezogen. Verse 
lucht wordt aangevoerd door ventilatieroosters boven de ramen en deuren. Bij de badkamer en toilet moet 
verse lucht via de ventilatieroosters in deuren of via de deuropeningen komen.  
 
Extra power knop ventilatiesysteem 
In de keuken is een standenschakelaar (zie afbeelding 7) geplaatst die u kan gebruiken indien u de woning 
extra wil ventileren. Als u aan het koken bent of als u gebruik gaat maken van de badkamer kunt u deze knop 
gebruiken voor 10 min, 30 min of 60 min zodat het ventilatiesysteem voor die periode versterkt werkt.   
 

  Afbeelding 7 Standenschakelaar 
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Onderhoud voor bewoner 
Het is aan te raden regelmatig de volgende onderdelen te reinigen: 

- ventilatieroosters boven ramen en deuren; 
- de afzuigventielen in keuken, douche en toilet. 

De afzuigventielen kunt u met behulp van een sopje schoonmaken. Let er wel op dat hetzelfde ventiel in 
dezelfde ruimte terug geplaatst wordt. 
 
Ventilatieroosters 
Voor een gezond binnenklimaat is een optimale werking van de ventilatieroosters in de kozijnen belangrijk. 
Maak daarom de ventilatieroosters regelmatig schoon (circa 6 keer per jaar). Dit doet u door met een stofzuiger 
het stof uit de roosters te zuigen. Het niet uitvoeren van dit onderhoudsadvies kan leiden tot slecht 
functioneren van de bediening en/of luchtverversing.  
 
CO²-sensor 
Het hele ventilatiesysteem in uw woning wordt aangestuurd door de CO²-sensor (zie afbeelding 8), die is 
bevestigd in uw woonkamer naast de thermostaatknop. 
De CO²-sensor neemt het gelijk waar als er mensen in de woning zijn door de lucht die wordt uitgeademd, het 
ventilatiesysteem treedt dan automatisch in werking. Mocht u bijvoorbeeld langere tijd (vakantie) niet in de 
woning aanwezig zijn of wilt u dat het systeem tijdelijk meer ventileert? Dan kunt u dit handmatig instellen door 
met de drukknop de gewenste instelling te selecteren (zie afbeelding 8). 
 

  Afbeelding 8  CO²-sensor 
 
Door een stroomuitval kan de bediening uitvallen u ziet dan een rood lampje. 
Om opnieuw connectie te maken moet u de stekker onder uw warmtepomp installatie eruit halen en een paar 
seconden wachten. Daarna kunt u de stekker er weer in doen. Loopt u naar de woonkamer en druk het knopje 
op de melder langdurig in, op een gegeven moment gaan de lichtjes met huizen boven op het paneel knipperen 
daarna de lichtjes rechts op het paneel. U kunt de knop nu loslaten en alleen het groene lichtje zal blijven 
branden. Er is nu weer connectie tussen de CO²-sensor en de warmtepomp installatie. 
 
Storingsnummer: 
Indien u een storing heeft in uw installatie, kunt u contact opnemen met 088-8455000 (storingsdienst 
Feenstra). 
 
Kom niet zelf aan de instelling van de warmtepomp, deze is correct ingesteld.  
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6. Elektrisch koken 

Door de afsluiting van het gas in het complex functioneert alles in uw woning elektrisch. Dit betekent dat u ook 
elektrisch moet gaan koken. 
U heeft de keuze om een elektrische keramische- of inductie kookplaat te gebruiken. Hieronder leest u de voor- 
en nadelen van beiden mogelijkheden: 
 

 
 
Pannen 
Wat voor pannen kunt u gebruiken? 
Pannen waarmee al eerder op een gaskookplaat is gekookt, zijn vaak minder of niet geschikt voor elektrisch- en 
inductiekoken. Dit komt omdat de bodem door de warmte vaak is kromgetrokken en daardoor niet het optimale 
resultaat geeft.  
Voor inductiekoken zijn pannen nodig waarvan de bodem ‘magnetiseerbaar metaal’ moet bevatten, het best 
geschikt zijn pannen met het ‘Class induction’ keurmerk.  
 
Tip:  
Met een (krachtige) magneet kunt u zelf controleren of uw pannen geschikt zijn voor inductiekoken. Wanneer 
de magneet wordt aangetrokken, is de pan geschikt.  
 
Onderhoud en gebruik van de kookplaat 

- Zandkorreltjes kunnen krasjes op de kookplaat veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Zet 
daarom alleen pannen met een schone bodem op het kookvlak en til pannen altijd op als u ze 
verplaatst. Gebruik de kookplaat niet als werkvlak; 

- Kook altijd met het deksel op de pan om energieverlies te voorkomen; 
- Gebruik nooit pannen met een voorgevormde bodem. Een bolle bodem kan de werking van de 

oververhitting(s)beveiliging belemmeren. Het toestel kan dan te warm worden waardoor de glasplaat 
kan barsten en de panbodem kan smelten.  

- Kijk voor verdere specificaties/ gebruiksaanwijzingen altijd op de meegeleverde documentatie van de 
gekochte kookplaat en/of pannen. 
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Reinigen 
Dagelijkse reiniging 

- Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden verdient het aanbeveling de kookplaat direct na 
gebruik schoon te maken. 

- Voor de dagelijkse reiniging kunt u het beste een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek 
gebruiken.  

- Nadrogen met keukenpapier of een droge doek. 
Hardnekkige vlekken 

- Ook hardnekkige vlekken zijn met een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld afwasmiddel, te verwijderen. 
- Verwijder waterkringen en kalkresten met schoonmaakazijn. 
- Metaalsporen (ontstaan door schuiven van pannen) zijn vaak lastig te verwijderen. Hiervoor zijn 

speciale middelen verkrijgbaar van bijvoorbeeld HG of Mr. Muscle verkrijgbaar.  
- Verwijder overgekookte voedselresten met een glasschraper. Ook gesmolten kunststof en suiker kunt u 

verwijderen met een glasschraper.  
Nooit gebruiken 

- Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen. 
- Gebruik ook nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol en schuursponsjes.  

 
 

7. Meterkast 

In uw meterkast zijn diverse voorzieningen opgenomen voor elektra, zoals de hoofdschakelaar, de 
aardlekschakelaars en de aan- en uitschakelaars van alle elektragroepen.  
 
Belangrijk: 
Zowel de meterkast als de voorzieningen in de meterkast moeten goed bereikbaar zijn. Dit in geval bij 
bijvoorbeeld storingen of calamiteiten, zoals kortsluiting of waterlekkage. Maar het is ook nodig om een 
voorziening te kunnen afsluiten bij werkzaamheden aan elektriciteit. Gebruik de meterkast daarom niet als 
opbergkast. Zet er dus geen spullen neer, en zeker geen brandbare vloeistoffen zoals wasbenzine en 
terpentine! 
 
Tip: 
Leg in de meterkast een zaklantaarn voor het geval de elektriciteit uitvalt. 
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8. Videofoon 

In de woning is een videofoon (zie afbeelding 9) geplaatst waarmee u toegang kunt verlenen aan de bezoekers 
beneden bij de ingang van de flat. Kijk eerst voor wie u open doet. Is het bezoek niet voor u, doe dan niet de 
deur open! Wanneer het bezoek voor iemand anders komt laat hem of haar op het betreffende huisnummer 
bellen.  
 

 
Afbeelding 9  Videofoon met instructies 

9. De buitengevel 

De buitengevel van uw flatgebouw bestaat o.a. uit een dikke isolatielaag en een stuc laag. Hieraan kan 
absoluut niets bevestigd worden! Dus ook geen zonwering, schotelantennes en dergelijke.  

10. Sunscreens 

Mocht u toch van plan zijn om zonwering te plaatsen, dan zijn alleen (sun)screens toegestaan. U dient hiervoor 
toestemming aan te vragen bij Woonplus, omdat het een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) betreft.   
 
U kunt hiervoor contact opnemen met Woonplus. Via de website www.woonplus.nl kunt u online een ZAV-
formulier invullen of u kunt bellen met de afdeling dagelijks onderhoud (010) 20 45 100 (keuze 1).  
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Algemene Tips  

Tot slot een paar algemene tips: 

 Plaats ledlampen in uw woning 
 

 Verwarm alleen ruimtes waar u zich bevindt 
 

 Houdt ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten 
 

 Ventileer uw woning goed middels ventilatieroosters en het mechanische ventilatiesysteem 
 

 Plak niets op de triple beglazing (HR+++)  
 

 Laat de thermostaat in uw woonkamer bij voorkeur zowel dag en nacht op dezelfde temperatuur staan  
 

 Gebruik de elektrische radiatoren alleen als bijverwarming, deze verbruiken veel energie  
 

 Wees zuinig met warm water. Als al het warme water in de boiler is verbruikt, dan duurt het ongeveer 
2 uur voordat deze weer volledig is gevuld met warm tapwater en dit kost veel energie 
 

 Bij grote gezinnen kan de boiler worden ingesteld op een hoge stand om de opwarmtijd van het water 
te verkorten. Uiteraard kost dit meer energie.   
Mocht u toch hiervoor kiezen, dan kunt u een verzoek indienen bij de afdeling dagelijks onderhoud van 
Woonplus: 
 
Email: reparatieverzoeken@woonplus.nl 
Telefoon: (010) 20 45 100 (keuze optie 1) 
 
 

Wilt u meer energie besparingstips?  

Kijk dan op www.woonplus.nl en klik op de button “Ik heb een vraag”. Vervolgens typt u in de tekstbalk 
“energie besparen”  hierna verschijnt een hele lijst met tips om uw woning zo energiezuinig mogelijk te 
gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiedam, 13 mei 2019 
Woonplus Schiedam 


