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ONDERHOUDSRICHTLIJNEN 

 

Geachte Bewoner, 

 

Om de duurzaamheid en het woonkomfort van de woning gedurende vele tientallen 

jaren te verzekeren, willen wij aan de hand van dit onderhoudsboekje enkele praktische 

wenken meedelen.  Wij hopen U hiermee van dienst te zijn. 

 

Ramen en deuren 

 

-  Reinig het vensterglas niet met water dat vermengd is met azijn of amoniak.  Wij 

weten dat dit het glas wel mooi doet glanzen, maar het tast de siliconenafdichting 

aan.  Deze afdichting heeft tot doel de struktuur van het dubbel isolerend glas en het 

schrijnwerk te beschermen.  Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.  

 

-  Plaats geen glanzende voorwerpen op de vensterbank, zoals glazen bloempotten, 

flessen of spiegels.  Dit kan aanleiding geven tot een breuk in het vensterglas, 

veroorzaakt door de warmtestraling van het reflekterende voorwerp. 

 

Verluchtingsroosters in de ramen 

 

  In diverse ramen zitten er verluchtingsroosters die afsluitbaar zijn. Deze roosters 

bestaan uit een geperforeerd oppervlak . Normaliter moeten deze roosters 1 x per 2 

jaar gekuist worden. U kan deze roosters aan de binnenzijde los klikken om te 

kuisen. 

 

 

Binnenschrijnwerk 

 

-  Aangaande de binnendeuren, willen wij er uw aandacht op vestigen dat naar alle 

waarschijnlijkheid verschillende deuren zullen klemmen of helemaal niet sluiten.  

LET OP, begin niet onmiddellijk te schaven om de deuren passend te maken.  Al de 

deuren zijn namelijk passend afgehangen in droge toestand.  Aangezien er tussen 

plaatsing en ingebruikname van de woning enkele weken verlopen zijn, zal iedere 

deur een weinig gezwollen zijn onder invloed van het bouwvocht dat nog in de 

woning aanwezig is.  Wanneer een deur op dit moment terug passend gemaakt wordt, 

zal die over enkele maanden veel te los zitten. 

 

-  De trappen moet u behandelen met een éénkomponent parketvernis. De eerste 

beschermingslagen die wij hebben aangebracht zijn gebeurd met een vernis van 

Trimetal-Paint type Silva Plus, kleurloos. Deze vernis zal bij intensief gebruik van de 
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trap uiteraard afslijten. U dient de trap beslist opnieuw te vernissen vooraleer er 

delen van het hout bloot komen liggen.  

 

Meubels 

 

-  Indien U een groot wandmeubel tegen de muur wenst te plaatsen, vb. kleerkast, 

plaats die dan het eerste jaar dat U de woning betrekt een tiental centimeters van de 

muur zodat er voldoende luchtventilatie kan plaatsvinden.  

   

Behangen. 

 

  Wacht met het behangen van de binnenmuren tot uw woning volledig droog is. Dit 

om het zwart worden van de wandbekleding door beschimmeling te voorkomen.  

Verlucht daarom zoveel als mogelijk is ! 

Normaliter bedraagt de periode dewelke nodig is om een volledige droging te 

bekomen één jaar.    

 

Gipskartonwanden en -plafonds moeten STEEDS voorzien worden van een verflaag 

vooraleer over te gaan tot behangen.  Dit voorkomt beschadiging wanneer U het 

behangpapier verwijdert.  Tevens wordt aangeraden de muren eerst te voorzien van 

een laag verf, alvorens over te gaan tot behangen.  Deze laag verf hebben wij reeds 

geplaatst. 

Wenst u de muren in dezelfde kleur te herschilderen na verloop van tijd, of wenst u 

herstellingen uit te voeren aan het schilderwerk na bv het verhuizen kan dat met de 

volgende verven. 

     -Wanden & plafonds wit Sigma Coatings kleur n° S0500N 

     - Deuren, gordijnkasten,plinten,veluxomkasting,glasdallen,  Sigma S4000N 

 

Besparing 

 

Aardgas en elektriciteit kosten geld.  Verwarm daarom de weinig gebruikte kamers 

niet onnodig hoog.  Verstop de verwarmingselementen niet achter een gordijn.  

Verlaag de instelling van de kamerthermostaat indien U de woning verlaat of 's 

nachts tot ongeveer 17 à 18 °C maar ook niet lager ! Zorg voor een minimum 

temperatuur van 17 à 18 °C in al de lokalen. Ook in de lokalen die u niet gebruikt ! 

Het is een misvatting te veronderstellen dat u kan besparen op uw verwarming door 

uw woning sterk te laten afkoelen tijdens uw afwezigheid. De wanden en de 

vloerplaten, die zeer massief zijn opgevat fungeren immers als accumulator. Indien 

de wanden en plafonds sterk afkoelen moet er immers veel warmte worden 

toegevoegd vooraleer u over een comfortabel binnenklimaat beschikt. Het is pas 

wanneer de wanden en plafonds opgewarmd zijn dat het aangenaam vertoeven is in 

een woning. 
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Kondensatie, schimmelvorming en verluchting 

Wat is oppervlaktekondensatie ? 

Als er op enkele beglazing druppels of in de winter ijsbloemen zichtbaar zijn, dan is 

dit het resultaat van oppervlaktekondensatie. 

Omwille van de warmte is het water onder de vorm van damp (= waterdamp) 

opgelost in de ons omringende lucht.  Dit water komt in de lucht door koken, gebruik 

van bad en douche, het drogen en strijken van gewassen kledij, ademen, ...  Van 

zodra deze warme/vochtige lucht in aanraking komt met een koud oppervlak zal de 

waterdamp zich verdichten tot vloeibaar water.  Dit noemt men kondensatie.  

Kondensatie op een glasvlak is duidelijk zichtbaar en eenvoudig te verwijderen.  Op 

een koud en poreus oppervlak is de kondensatie dikwijls echter niet waarneembaar.  

Blijf daarom steeds alert. 

 

Wat is schimmelvorming ? 

Enkel als de vochtige ondergrond niet opdroogt omwille van bijvoorbeeld een 

gebrekkige verluchting, kan er zich een schimmel ontwikkelen.  Een schimmel is een 

sporeplant, vergelijkbaar met een paddestoel. 

 

Hoe kondensatie en schimmelvorming voorkomen ? 

De verspreiding van vochtige lucht moet vermeden worden.  Gebruik daarom steeds  

een dampkap in de keuken met luchtafvoer naar buiten.  Sluit de badkamerdeur ook 

na het baden maar zorg voor een goede verluchting op de badkamer (de voorziene 

verluchting nooit dichtstoppen !). Zorg voor een minimum temperatuur in de woning 

van minstens 17 à 18 °C in al de vertrekken. (behalve de garage) 

Droog geen was op de radiatoren of in een afgesloten ruimte.  Bij voorkeur hangt U 

de was buiten te drogen of gebruikt U een droogkast met afvoer naar buiten. Ook een 

condenserende droogkast kan u aansluiten op deze buis. 

De voorziene verluchtingsroosters mogen in geen enkel geval afgesloten worden.  

Deze roosters zorgen immers voor de elementaire luchtverversing van uw 

woongelegenheid.   

 

Hoe kan de schimmel verwijderd worden ? 

Belangrijk om te weten is dat deze plant niet afsterft of spontaan zal verdwijnen.  

Indien de wortels in de ondergrond (behangpapier, pleisterwerk, hout ...) niet gedood 

worden zal de plant steeds groeien zodra ze water (kondensatie) krijgt. 

Van zodra U schimmelvorming vaststelt dient U snel en efficiënt op te treden.  In de 

handel zijn speciale schimmeldodende produkten te verkrijgen die eenvoudig met de 

borstel aangebracht kunnen worden nadat U de vlek grondig afgewassen hebt. 

Vraag,steeds uitleg aan de verkoper en lees aandachtig de gebruiksaanwijzing door.  

Zo bekomt U het beste resultaat. Ter vervanging kan U een mengsel van ammoniak 

en water of puur azijn gebruiken.  Let erop dat U gedurende en na het aanbrengen 

goed verlucht ! Indien u de aanbevelingen in dit document volgt is schimmel- 
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vorming echter uitgesloten. 

 

Te onthouden : 

Laat de temperatuur van de lokalen nooit beneden 17°C dalen, en zorg regelmatig 

voor een goede ventilatie.  Vooral in koude seizoenen is het belangrijk een degelijke 

verluchting toe te passen. 

 

Algemene wenken 

 

-  Giet geen verf, ook niet in sterk verdunde toestand, behangsellijm, frituurolie, 

gesmolten boter of vet, soep of jus door het rioleringsstelsel ! Was geen verfborstels 

of verfrollen uit in lavabo of uitgietbak. Dit zal U ongetwijfeld veel narigheden 

besparen aangaande verstopte rioleringsleidingen. 

 

  Werp eveneens geen hygiënische verbanden of luiers in het toilet. 

 

  Indien U merkt dat de riolering moeilijk afloopt kuis dan de twee putten van  

   voor aan de straat. Kuis alle rioleringsputten 1 x per jaar. 

  Opmerking : alle rioleringsleidingen liggen in de tuinen, enkel bij woning 6, 8, 10 en 

  12 ligt de onderzoeksput aan de inkomdeur.  De septische putten zijn   

   gemeenschappelijk. 

 

-  Om onaangename geuren te vermijden draagt U er steeds zorg voor dat de 

reukafsnijder (lavabo, bad, spoelbak keuken enz.) gevuld is met water.  Wanneer U 

voor lange tijd afwezig bent in de zomer, kunt U om verdamping van het water in het 

waterslot tegen te gaan, een scheutje sla-olie (twee eetlepels) in het waterslot gieten. 

(blijft boven op het water drijven) 

 

-  Indien U om één of andere reden een gat in vloer of wand wil boren, is het 

aangeraden de loop der leidingen te onderzoeken. Alle leidingen zijn immers in de 

vloeren en in de muur geplaatst.  

 

-  Bij afwezigheid in de winter dient U er steeds zorg voor te dragen dat alle leidingen 

en toestellen gevrijwaard zijn tegen vorstschade. 

Bij langere afwezigheid dient U al het water uit de leidingen te verwijderen d.m.v. de 

purgeerkranen.  Hierbij dient U de hoofdkraan toe te draaien en vervolgens alle 

andere kranen te openen waarna U de purgeerkranen opendraait. Maak er een 

gewoonte van om na gebruik van de wasmachine de watertoevoer dicht te draaien. 

Als de waterdarm het begeeft tijdens uw afwezigheid kan dit een hoop ellende 

veroorzaken. Immers ingevolge de terugslagklep aan de waterteller zal steeds de 

hoogste druk van het openbare net op het binnennet bewaard blijven tot op het 

moment dat U water onttrekt via het binnennet. Wanneer U voor langere tijd afwezig 
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blijft kan deze druk in sommige gevallen oplopen tot 5 à 6 kg. Dit is dan ook de 

reden waarom een leiding gewoonlijk stuk springt tijdens een langere afwezigheid. 

 

Draai in de winter bij langere afwezigheid het shelkraantje dat het toilet voedt, dicht 

en laat de spoelbak leeglopen. Strooi een halve kilo zout in het toilet en roer dit water 

op met b.v. de wc-borstel.  In iedere berging bevindt zich een handwaterpomp; bij 

vorst moet deze afgelaten worden tegen bevriezen.  De verwarmingslinten rond de 

watertellers in de technische ruimtes van de woningen 6, 8, 10 en 12 mag onder geen 

beding uitgeschakeld worden.  

 

Laat regelmatig uw centrale verwarmingsinstallatie (1 x per jaar) nazien door een 

erkend installateur (bij voorkeur de Therm-Service nv i.v.m. de garantie !).  Het 

hogere rendement van uw installatie zal deze uitgave ruimschoots dekken.  
 

Controleer de eerste maanden dat u de woning betrekt de collectoren van de centrale 

verwarming op lekkage. Indien u lekkage vaststelt neem dan onverwijld contact op 

met de firma Therm-Service.   

 

In de hoop, Geachte Bewoner, U van dienst te zijn met deze inlichtingen, bieden wij 

U onze vriendelijke groeten aan. 

 

26 november 2001 

 

 

MATERIAALSTAAT : 

 

 

- Buitenschrijnwerk 

* Aluminium buitenschrijnwerk profiel Van Beveren kleur Ral 7006 

   

- Gevelmetselwerk 

 *  Gevelstenen Ghlin Arrachee rouge M90  

   Betonstenen mod 90 van Edelbeton IGW 19/9/9 grijs buitenwerk 

   Voegwerk 4 delen wit Lommel zand 1 deel Obourg cement 

   (Leverancier : Janssen nv, Industrieweg Noord 1158, 3660 Opglabbeek) 

    

- Dakbedekking 

*  Sneldekpannen Royal zwart 600104  

(Leverancier : Janssen nv, Industrieweg Noord 1158, 3660 Opglabbeek)  

   

- Binnenmetselwerk 

*  Poro+ 29/14/19   

(Leverancier : Janssen nv, Industrieweg Noord 1158, 3660 Opglabbeek) 
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- Binnenbepleistering 

* Procédé : Knauf 

 

- Vloeren 

 Vloertegels CHKZ Mont Blanc 1°keus fabricatie van 06/06/01 colour 64S 

Schade1.E Declareted Size 8. Leverancier Janssen Bouwmaterialen Opglabbeek 

 Vinyl vloer  Samson-Solide Perla collectie 2001 sijtlaag van 0.25 mm dikte 2.4 

mm plaatser Grutman Hasselt. 

 

- Faiëncetegels 

 I.T. Cinca wit blinkend 15/15 1° keus voegsel murexin zilvergrijs 

 

-Verfwerken 

 Wanden & plafonds wit Sigma Coatings kleur n° S0500N 

 Deuren, gordijnkasten,plinten,veluxomkasting,glasdallen,  Sigma S4000N 

 

Stoepdallen fietsenberging 

 betontegels 30/30/4 van Ebema Zutendaal. 

 klinkers 22/11/6 natuurkleur betongrijs van Ebema Zutendaal  

 boordstenen 30/06 natuurkleur met hol&dol Ebema Zutendaal 

 

 

 

LIJST VAN ONDERAANNEMERS 

 

 

Therm-Service nv     : Sanitair + centrale verwarming 

Nieuwstraat 192, 3590 Diepenbeek 

Tel. 011/32.27.50 

 

Mulders Roger     : Regenwaterafvoeren 

Turfstraat 1, 3670 Gruitrode 

Tel. 089/85.76.39 

 

Van Eygen Roger     : Daktimmerwerk + dakbedekking 

Royestraat 25, 3670 Meeuwen-Gruitrode 

Tel. 089/85.80.57 

 

Mecona bvba     : Buitenschrijnwerk in PVC 

Weg naar Opoeteren 167    (ramen en deuren) 

3660 Opglabbeek 
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Plafonneringsbedrijf Baens bvba  : Pleisterwerken 

Broekstraat 5A 

3640 Kinrooi 

 

Stevens Benny Chappewerken                    : Chapewerken 

Koleneind 33, 3930 Hamont-Achel 

Tel. 011/44.54.67 

 

ROTI-ramen bvba     : Binnenschrijnwerk 

Weg naar Ellikom 62, 3670 Meeuwen  (Binnendeuren, trappen, gordijnkasten)  

Tel. 011/79.18.37       

 

Omni-Electric nv     : Electriciteitswerken 

Papaverstraat 1, 3630 Eisden-Maasmechelen 

Tel. 089/77.33.81 

 

Van Kwikkelberghe André   : Voegwerken 

Bokkerijdersweg 1, 3680 Maaseik 

089/56.72.75 

 

 

Paredis Henri Vloer-en tegelwerken  : Vloer- en tegelwerken 

Groenstraat 14, 3670 Gruitrode 

Tel. 089/85.50.16 

  

Hendrix Dakwerken nv    : Platte daken 

Diestersteenweg 348, 3680 Maaseik 

Tel. 089/56.77.05 

 

Baeten Mathieu Schilderwerken  : Schilderwerken 

Weg naar As 198, 3660 Opglabbeek 

Tel. 089/85.54.56 

 

Jacobs-Lenskens Albert    : Gryprocwerken 

ophovenstraat 55, 3670 Gruitrode 

Tel. 089/85.42.66 

 

Gabrieli nv      : Trapbekleding granito 

Diestersteenweg 348, 3680 Maaseik 

Tel. 089/56.77.05 

 

Grutman      : Kunststofvloeren 

O.L.Vrouwstraat 5, 3500 Hasselt 
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Tel. 011/22.90.47 

 

Stevens Benny     : Dekvloeren 

Koleneind 33, 3930 Hamont-Achel 

Tel. 011/44.54.67 

 

LUMA      : Keuken - meterkast 

Voorstraat 23, 2400 Mol 

Tel. 014/81.73.98 

 

Van Noppen Jaak     : Klinkerwerken 

Boshovenstraat 15, 3670 Gruitrode 

Tel. 089/46.40.94 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserve artikelen niet uit te printen !!!! 

Niet van toepassing op dit project !!!! 
 Verluchtingsroosters in de ramen 

 

  In diverse ramen zitten er verluchtingsroosters die afsluitbaar zijn. Deze roosters zijn 

voorzien van een muggengaas in inox of bestaan uit een geperforeerd oppervlak . 

Normaliter moeten deze roosters 1 x per jaar gekuist worden. Mogelijk schuiven 
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deze roosters  zeer moeilijk open. Deze zijn dan inwendig bevuild. Om deze roosters 

te kuisen gaat U op de volgende manier tewerk. 

1. Verwijder het rooster door met twee stevige plamuurmessen (of brede 

schroevendraaiers) het rooster naar binnen te klikken. Plaats hiervoor de 

plamuurmessen tussen de bovenzijde van de verluchting en de onderkant van 

bovenzijde raamprofiel en klik de bovenzijde van de verluchtingsstrip naar U 

toe. U kan nu het rooster te weken leggen in warm water met detergent en 

afborstelen met een harde borstel.Wilt U het rooster volledig demonteren, ga 

dan verder met punt 2. 

2. Draai het schroefje uit de zwarte knop. 

3. Verwijder eventueel de muggengaas door de twee rubber strips uit de sponning 

te trekken. 

4. Reinig het geheel met warm water en detergent. 

5. Monteer het geheel en plaats het rooster door met een rubber hamer de 

verluchtingsstrip voorzichtig terug in de sponning te drukken. 
 

 

Garagepoort 

 

-  De poorten zijn momenteel voorzien van een poedercoating. Deze coating gaat 

gemakkelijk 30 jaar mee. U onderhoud het lakwerk op dezelfde manier als uw auto, 

regelmatig wassen met water en een zachte zeep, en om de 2 jaar kan u de lak 

polieren met autopolisch. 

  Deze lak biedt een ideale bescherming vermits coating ingebrand wordt in het metaal 

onder hoge temperatuur.  Voor zover het uit optische overwegingen noodzakelijk is 

een kleurbehandeling door te voeren, gaat U als volgt te werk : de oppervlakte wordt 

met schuurpapier (180-200 korrel) opgeschuurd.  Daarna moet een grondige 

reinigingsbeurt met water gebeuren.  Na het reinigen en het volledig drogen van de 

gepolijste en te behandelen vlakken wordt er een 2K-epoxy-grondlaag aangebracht.  

(de gebruiksaanwijziging op de verpakking in acht nemen).  Na het uitharden van 

deze grondlaag kan de eindlaag aangebracht worden met in de handel verkrijgbare 

verven.  PVC lakken of acryllakken zijn hiervoor bijzonder geschikt. 

 

In plaats van 2K-epoxy-grondverf kan ook onmiddellijk op de geschuurde en 

gereinigde poederlaag een 2K-PUR-deklaag aangebracht worden.  Deze deklakken  

zijn in een bijna onbeperkt kleurengamma als zogenaamde autolakken verkrijgbaar.  

Het aanbrengen van deze lakken moet met de rol of het spuitpistool gebeuren. 

 

-  Indien men de garagepoort wenst te isoleren, dient de bewoner de gepaste materialen 

hiervoor te gebruiken.  Andere isolatie kan te zwaar zijn waardoor de veren van de 

poort beschadigd worden. 

 

De geisoleerde dakpanelen kunnen rechtstreeks geschilderd worden. U kan de 

voegen opkitten met een overschilderbare siliconenkit. Het plamuren van de voegen 
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is af te raden vermits geisoleerde dakpanelen blijven werken onder invloed van 

thermische faktoren. 
 

 

Vloeren en tegels. 

Rondom de chape is er tegen de wanden een band geplaatst in geëxpandeerde 

polystyreen.  Snij deze band pas na het invoegen van de vloertegels of plaatsen van 

parket af gelijk met de bovenkant van de vloer. Het is de bedoeling dat deze band de 

kruip van vloer en de krimp van de chape opvangt. Het wegnemen van deze band 

vóór het vloeren heeft vaak voor gevolg dat de vloer komt loszitten van de chape. 
 

Winter 
 

Bij vorst moeten alle leidingen en toestellen vorstvrij gehouden worden ! Denk eraan 

de watertoevoer van de buitenkraan af te sluiten middels de purgeer-kraan in de 

keuken. Draai de kraan in de keuken dicht, verwijder de buitenkraan, draai het 

purgeerkraantje in de keuken open, plaats daarna de afdichtstop in de plaats van de 

buitenkraan. Laat het purgeerkraantje open staan.   Laat U niet verrassen door de 

vorst ! 
 

 

- Schilderwerk garagepoort  

  De poort is gemoffeld. Niet schilderen !! 
 

Veiligheid   
De trapleuningen zijn van een modern ontwerp. Heeft u kleine kinderen dan MOET 

u aan de binnenzijde (dus aan de loopzijde) van de  leuning triplexplaten of een 

andere afscherming plaatsen. Kinderen kunnen dan niet de balustrade als een ladder 

beklimmen of tussen  de balustrade en de vloer naar beneden tuimelen. Zowel 

beneden als boven aan de trap moet u een poortje plaatsen om te vermijden dat 

kinderen de trap kunnen beklimmen. 
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