
Kluswijzer 
Airconditioning



Airconditioning (koelinstallatie)

Algemene regels aanbrengen airconditioning
1. Het geluid van de door u aan te leggen airconditioning mag niet boven de 35 decibel uitkomen. Dit 

geluidsniveau wordt gemeten in de erfgrens en bij geopende ramen van aangrenzende huizen. 
2. De eigenaar/gebruiker van de airconditioning heeft te maken met milieuwetgeving. Dit betekent dat u op 

een verantwoorde manier moet omgaan met de stoffen die in de installatie zitten. Lees de 
gebruiksaanwijzing en laat u inlichten door de leverancier en/of installateur.

3. U moet de airconditioning verwijderen als HEEMwonen vaststelt dat deze niet voldoet aan de wettelijk 
regels óf de regels zoals HEEMwonen die stelt.

4. Ontstaat er schade aan uw huurhuis en/of grond als gevolg van het plaatsen of het in gebruik hebben 
van de airconditioning en/of de bijhorende voorzieningen? Dan moet u dit herstellen. De herstelkosten 
betaalt u als huurder. 

Aanvullende regels aanbrengen mobiele airconditioning
1. Voor een mobiele airconditioning zonder doorvoer in de gevel of dak heeft u geen toestemming van 

HEEMwonen nodig. U gebruikt dan een losse slang voor de luchtafvoer.  
U heeft wél toestemming nodig wanneer u een doorvoer moet aanbrengen voor de luchtafvoer. U kunt 
toestemming voor uw klus vragen via onze website. Kijk bij IK HUUR/KLUSSEN IN HUIS.

2. De mobiele airconditioning kan met de geaarde stekker worden aangesloten op een geaard stopcontact. 

Aanvullende regels aanbrengen vaste (tweedelige) airconditioning
1. Voor een vaste airconditioning, bestaande uit een binnen- en buitenunit, moet u vooraf toestemming 

vragen bij HEEMwonen. U kunt toestemming voor uw klus vragen via onze website. Kijk bij IK HUUR/
KLUSSEN IN HUIS

2. Is de gevel van uw woning geïsoleerd? Neem in dat geval contact op met HEEMwonen. U mag namelijk 
niet door de muren boren. Onze technisch Coördinator geeft u graag tips en uitleg over de 
mogelijkheden. 

3. Het gebruik van de installatie is alleen toegestaan tussen 08.00 uur ’s morgens en 22.00 uur ’s avonds. 
Zo voorkomt u geluidsoverlast voor uw buren. 

4. Voor het plaatsen en gebruiken van een airconditioning gelden een aantal wettelijke verplichtingen. 
Deze verplichtingen hangen af van de hoeveelheid koudemiddel in de installatie. Raadpleeg hiervoor 
een erkend STEK-installateur. (Op de website www.stek.nl vindt u erkende STEK-installateurs) 

5. Laat de montage én het onderhoud aan de airconditioning uitvoeren door een erkende STEK-
installateur. De STEK-installateur is verplicht hiervan een rapport op te stellen. Zorg ervoor dat u dit 
rapport krijgt en bewaar deze goed.

6. Zorg er voor dat beide units (buiten én binnen) trillingvrij worden gemonteerd. 
7. Plaats de buitenunit zodat deze vanaf de straat niet zichtbaar is. Zorg ook dat leidingen en kabels zo 

min mogelijk in het zicht komen. Bij appartementen is plaatsing alleen toegestaan op het balkon op 
trillingvrije blokken. Ook hierbij geldt dat de buitenunit niet zichtbaar mag zijn vanaf de straat. 

8. Breng doorvoeringen voor de luchtafvoer alleen aan door gemetselde muren of de gevelconstructie. 
Zorg voor een goede afdichting om lekkages en aantasting van de constructie te voorkomen. Is alleen 
een doorvoer door het kozijn mogelijk? Schakel dan een deskundig bedrijf in. 

9. Het aansluiten van de installatie op het elektriciteitsnet van uw woning moet op een vakkundige manier 
gebeuren. 

10. Zorg voor een goede afvoer van het condenswater. Bij voorkeur wordt de afvoer rechtstreeks op het riool 
aangesloten of op de hemelwaterafvoer. 

1 1 .  Maak bij de bevestiging en ondersteuning van de buitenunit gebruik van roestvrijstalen (rvs) 
bevestigingsmiddelen. Zorg dat er geen water in de onderconstructie komt. 

12. Als u de airconditioning in de toekomst vervangt komt de toegekende toestemming te vervallen. U moet 
dan opnieuw toestemming aanvragen. De airconditioning moet dan immers voldoen aan de dan 
geldende normen van wet- en regelgeving óf de regels van HEEMwonen. 



Wij wensen u veel 
succes (en plezier) 

met uw klus!

13. Als u gaat verhuizen moet u toestemming van HEEMwonen krijgen om de installatie over te dragen aan 
de nieuwe huurder. Alle genoemde punten in deze kluswijzer blijven van kracht. Krijgt u toestemming? 
Overhandig de nieuwe huurder in dat geval alle toestemmingen en bijbehorende zaken. Immers, de 
nieuwe huurder is na overname verantwoordelijk voor de installatie.  
Is de nieuwe huurder nog niet bekend of is er geen sprake van overname? Verwijder dan de installatie. 
Dicht alle doorvoeringen en gaten en werk deze netjes af. Reinig ook de gevel als deze vervuild is.

Heeft u vragen? Bel (045) 645 44 44 en  
vraag naar onze technisch coördinator!  
Hij/Zij adviseert u graag! Lees ook de folder 
Klussen en verbeteren voor meer informatie. 
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