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De informatie in deze woongids is zorgvuldig 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 worden ontleend. Deze woongids dateert van januari 2019.  
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Waar je thuis bent…                                           

                                                      

‘Heilust’, waar je THUIS bent! 
 
HEEMwonen zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat. Wij willen dat onze bewoners met 
plezier in een prettige woonomgeving wonen,  want wonen is meer dan alleen een dak boven uw 
hoofd. Zo nu en dan zijn woningen toe aan een onderhoudsbeurt. Ook in én aan uw woning is de 
afgelopen maanden hard gewerkt. Zonder uw medewerking was dit niet mogelijk geweest.   

 

Wij danken u voor uw medewerking!  
 
Omdat er een aantal dingen veranderd zijn in uw woning heeft HEEMwonen deze brochure voor u 
samengesteld. In deze brochure kunt u algemene informatie vinden, uitleg over de verschillende 
(nieuwe) technische installaties in uw woning en het onderhoud hiervan én krijgt u handige woon- en 
energiebesparingstips. Ook vindt u in deze brochure onze contactgegevens en uw contactpersoon 
namens HEEMwonen in de wijk. Wij hopen dat de meeste van uw vragen beantwoord worden in 
deze woongids. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder. Wij wensen u veel woonplezier in uw vernieuwde woning!  
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HEEMwonen 
 
Contactgegevens  
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week  terecht op ‘Mijn HEEMwonen’. Dit is uw persoonlijke 
pagina op onze website www.heemwonen.nl. Hier kunt u uw persoonlijke huurzaken regelen.  
 
Bezoekadres Markt 52, Kerkrade 
Postadres Postbus 135, 6460 AC  Kerkrade 
Telefoon 045 645 44 44 
E-mail algemeen info@heemwonen.nl 
E-mail melding reparatieverzoek reparatie@heemwonen.nl 
Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 17.00 uur  
 
IBAN NL16 RABO01720 903 77 
BIC RABONL2U 
Kamer van Koophandel 14021260 
BTW 8083.16.588B01 
 
Is er iets kapot in uw woning?   
Is er iets kapot gegaan of werkt een installatie niet zoals het zou moeten? Dan kunt u een 
reparatieverzoek bij ons indienen. Dat kan op meerdere manieren: 

• Kan het niet wachten en heeft u met spoed iemand nodig? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 
dagen per week bellen met HEEMwonen op telefoonnummer (045) 645 44 44.  

• Bij niet-spoedeisende reparaties kunt u heel eenvoudig en snel uw reparatieverzoek aan ons 
doorgeven via het formulier op onze website. Ga daarvoor naar www.heemwonen.nl/nl/ik-
huur/reparatie-melden/. Ook kunt u ons op werkdagen bellen via (045) 645 44 44.  

• Heeft u een CV-storing? Bel dan altijd (ook buiten onze kantooruren en in het weekend) ons 
informatiepunt (045) 645 44 44. Via een keuzemenu komt u direct terecht bij het juiste  
installatiebedrijf dat u verder kan helpen.  

• Heeft u glas- of ruitschade? Bel dan altijd (ook buiten onze kantooruren en in het weekend) 
ons informatiepunt (045) 645 44 44. Via een keuzemenu komt u terecht bij het juiste 
glasschadeherstelbedrijf. Zij kunnen u verder helpen.   

 

Bij sommige reparatieverzoeken komt onze technisch beheerder bij u langs om een juist beeld te 
krijgen van de situatie. Hij maakt hiervoor een afspraak met u. Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de folder ‘Onderhoud en reparaties’. Deze vindt u op onze website. 
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Mijn HEEMwonen 
 
Uw persoonlijke pagina op internet 
Op onze website vindt u ‘mijn HEEMwonen’. Dit is uw persoonlijke pagina waar u niet alleen uw 
persoonlijke gegevens kunt bekijken en aanpassen, u kunt ook uw huurzaken inzien en steeds meer 
zaken zelf online regelen:  

• persoonlijke gegevens aanpassen; 
• een service abonnement afsluiten; 
• aanvraag om zelf te klussen doorgeven; 
• automatische huurbetaling aanvragen;  
• huursaldo inzien en huur betalen via IDEAL.  

 
Ook streven we ernaar steeds meer post via ‘mijn HEEMwonen’ naar u op te sturen. Voorlopig 
ontvangt u post van ons ook nog via de normale manier, op de deurmat.  

  

De wijk 
Kerkrade-West bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. 
Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken de gemeente 
Kerkrade, de provincie Limburg, de Stadsregio Parkstad Limburg en HEEMwonen aan een nieuwe 
toekomst voor Kerkrade-West. De projecten die in Kerkrade-West worden uitgevoerd vindt u ook op 
de website www.westwint.nl, want West wint aan ruimte! 
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Contact in de wijk  
Wijkbeheer 
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Carlo Fens, uw 
wijkbeheerder. Ik houd toezicht op de buurt, zodat 
deze schoon en veilig is én blijft. U kunt bij mij 
terecht met vragen en opmerkingen over uw 
directe woon- omgeving. Ik ben regelmatig in uw 
wijk te vinden. Wilt u mij spreken? Mail dan naar 
info@heemwonen.nl of bel mij via (045) 645 44 44.  
Graag tot ziens! 
 

Uw belangen 
De Huurdersraad Kerkrade komt op voor uw belangen in Kerkrade-West. U kunt de Huurdersraad 
telefonisch bereiken via 06 514 967 26 of per e-mail infohrk@kpnmail.com. U vindt de Huurdersraad 
Kerkrade op de Kampstraat 69, 6466 BR in Kerkrade. Samen met de andere buurtbelangen-
verenigingen vormen zij het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen (www.choh.nl). 

Uw woning 
U huurt een woning van HEEMwonen in de Heilust. HEEMwonen heeft uw woning duurzamer en 
energiezuiniger gemaakt. Dankzij zonnepanelen wekt u nu zelf elektriciteit op. Hierdoor heeft u (bij 
een gelijk verbruik) een lagere energierekening.   
 
Buitenmuren en dak 
De spouwmuren van uw woning zijn geïsoleerd. Ook de daken zijn geïsoleerd nadat we daar asbest 
hebben laten verwijderen. De buitenmuren zijn schoongemaakt en het voegwerk is vervangen.  
 
Kozijnen 
De kozijnen van uw woning zijn vervangen door nieuwe kunststof kozijnen. De voordeur is in hout 
uitgevoerd. De ramen zijn voorzien van ventilatieroosters en isolerende HR++ beglazing. De draai-
kiepramen draaien naar binnen open, zodat u ze gemakkelijk kunt wassen. De ramen zijn afsluitbaar 
en net als de deuren voorzien van veilig hang- en sluitwerk. 

 

 

 

 

 
 

 

               Draai-kiepramen                                       Afsluitbaar 
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Zonnepanelen 
Dankzij de zonnepanelen op uw dak wekt uw woning stroom 
op. Zo maakt u gebruik van gratis zonne-energie. De 
zonnepanelen zorgen voor elektriciteit (stroom). De energie die 
uw woning dankzij de zonnepanelen opwekt, verschilt per 
seizoen en per jaar. Via de omvormer die in de kelder hangt, 
kunt u zien hoeveel stroom er opgewekt wordt. 
 
De zonnepanelen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet (zie 
onderstaand schema). Ook op bewolkte dagen leveren zonnepanelen elektriciteit: hoe meer licht, 
des te meer elektriciteit wordt opgewekt. Bent u op een zonnige dag niet thuis, dan wekt uw woning 
dankzij de zonnepanelen waarschijnlijk meer stroom op dan u op dat moment verbruikt. U levert dan 
stroom terug aan het elektriciteitsnet. Een speciale meter, een zogenaamde slimme meter, in uw 
meterkast registreert naast uw elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde stroom. 
 

 
 
Mechanische ventilatie  
Dankzij het aangebrachte (mechanische) ventilatiesysteem wordt de vervuilde en vochtige lucht in 
huis afgevoerd naar buiten. De ventilatie box zelf bevind zich op de vliering en is bereikbaar via het 
luik in de muurkast op de overloop. 

U bedient de ventilatie in huis door middel van de standenschakelaar. Deze bevindt zich in de keuken 
en in de badkamer. Er zijn 2 standen, een automatische stand en een timerfunctie. De automatische 
stand (A) van het systeem (zie onderstaande foto), staat in principe altijd aan. Wanneer u 
bijvoorbeeld gaat koken of douchen zet u de ventilatie op een hogere stand (links of rechtsboven). Er 
wordt dan extra (vervuilde of vochtige) lucht afgevoerd. 

 

 
        

                  Afvoerpunt  Standenschakelaar            Ventilatie box 
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Let op! 
• In de keuken is alleen een zogenaamde recirculatiekap (type afzuigkap) toegestaan. Uw 

afzuigkap aansluiten op het ventilatiesysteem mag niet, omdat het ventilatiesysteem dan 
ontregeld wordt. Dit geldt voor zowel afzuigkappen met als zonder motor.   

• Reinig regelmatig de filters van uw afzuigkap voor een optimale werking. Onderhoud uw 
afzuigkap volgens de voorschriften van de fabrikant. 

 

Ventileren 

• Belangrijk is dat het ventilatietoestel altijd aan staat. Dus niet de stekker eruit trekken! Frisse 
lucht haalt u in huis door dagelijks te luchten, dus de ramen even open te zetten.  

• Via de afvoerpunten (zie foto) wordt (vuile) lucht uit de woning weggezogen in keuken, 
badkamer en toilet. Voor een optimale werking is het belangrijk dat u de ventielen 
regelmatig schoonmaakt (circa eens per twee maanden).  

• Let op:  het gebruik van een airco kost extra energie! 
• Maak na het douchen douchewand en tegels droog met een trekker.  Zo verwijdert u 

overtollig vocht. Dat scheelt qua stookkosten en voorkomt schimmelvorming. 
• Kook met deksels op de pannen. 
• Droog goed na bij het dweilen; gebruik een trekker. 
• Hang bij goed weer de was buiten te drogen.  
• Gebruik bij voorkeur een wasdroger met een condens opvangbak of een condens 

afvoermogelijkheid via het riool. 
• Plaats uw condens droger in een goed geventileerde ruimte. 

 

Rolluiken & schotelantennes  
Denkt u erover om rolluiken aan te brengen of wilt u graag een schotelantenne plaatsen? Dan moet 
u schriftelijk toestemming aanvragen. U kunt dit doen via uw persoonlijke pagina op internet ‘mijn 
HEEMwonen’. Onderstaand de belangrijkste regels.  

Rolluiken 

Krijgt u toestemming? Dan gelden onderstaande regels: 

1. HEEMwonen bepaalt de toegestane kleur(en).  
2. Het is niet toegestaan om een rolluik bij de voordeur aan te brengen.  
3. Breng de rolluiken zo aan dat HEEMwonen niet belemmerd wordt bij 

onderhoudswerkzaamheden. Plaats de geleiders en de kast daarom op het metselwerk of 
op een andere gevelconstructie. Wanneer sprake is van belemmering, moet u de rolluiken 
bij onderhoud tijdelijk verwijderen. Als de rolluiken moeten worden aangepast vanwege 
onderhoudswerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, zijn de kosten hiervan voor reke-
ning van u als huurder. 

4. Breng de doorvoeringen voor de bediening alleen door gemetselde muren of de 
gevelconstructie aan. Zorg voor een goede afdichting, zodat lekkages en aantasting van de 
constructie worden voorkomen. Kan de doorvoer alleen door het kozijn? Schakel dan een 
deskundig bedrijf in. 
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5. Schade aan het gehuurde, ontstaan als gevolg van het aanbrengen van de rolluiken 
moeten vakkundig worden gerepareerd. De eventuele (herstel)kosten zijn voor u als 
huurder.  

6. Gebruik bij de bevestiging roestvrijstalen (rvs) bevestigingsmiddelen. Voorkom aantasting 
als gevolg van het binnendringen van water in de onderconstructie. Gebruik geen kit voor 
de afdichting tussen de rolluiken en de gevelconstructie. Kit is namelijk lastig te 
verwijderen. Pas bij voorkeur afdichtingband toe. 

7. Als u gaat verhuizen, mag u de rolluiken overdragen aan de nieuwe huurder als 
HEEMwonen hiermee akkoord gaat. De technisch beheerder laat bij de vooropname 
weten of hij akkoord is met overname. Alle genoemde punten blijven van kracht. 
Overhandig de nieuwe huurder bij overname de verleende toestemmingen en 
bijbehorende voorwaarden. Immers, de nieuwe huurder is na overname verantwoordelijk 
voor de rolluiken.  

8. Verwijder de rolluiken als de nieuwe huurder nog niet bekend is of als de nieuwe huurder 
de rolluiken niet wil overnemen. Dicht alle doorvoeringen en gaten en werk alles netjes af. 
Reinig de gevel als deze vervuild is.  

 

Een volledig overzicht van regels en voorwaarden vindt u in de kluswijzer ‘zonwering, rolluiken & 
screens’. U vindt de kluswijzer op onze website.  

 
Schotelantenne 

Krijgt u toestemming? Dan gelden onderstaande regels: 

1. Een schotelantenne mag niet aan het gehuurde (woning, balkon, galerij e.d.) worden 
bevestigd, mag niet groter zijn dan 60 cm doorsnee en mag geen overlast veroorzaken 
voor buren. Daarnaast mag de schotelantenne niet zichtbaar zijn vanaf de straat of de 
openbare weg (inclusief openbaar groen). 

2. Bij uw type woning is het plaatsen van een schotelantenne alleen toegestaan aan de 
achterkant van de woning.  

3. De schotel moet op een paal/statief of op een los voetstuk geplaatst worden met een 
hoogte van in totaal maximaal twee meter. 

4. Bevestiging aan de berging is toegestaan, als de berging zich in de tuin achter uw woning 
bevindt. Bevestiging aan de woning is niet toegestaan. 

5. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die de schotelantenne 
veroorzaakt (bijvoorbeeld stormschade, blikseminslag). Ook moet u beschikken over de 
juiste verzekeringen (bijvoorbeeld Wettelijke Aansprakelijkheid en inboedelverzekering). 

6. Check bij de gemeente of u een vergunning nodig hebt en vraag deze aan indien nodig!  
7. U moet de schotelantenne tijdelijk verwijderen als dit nodig is in verband met 

onderhoudswerkzaamheden. 
8. Gaat u verhuizen? Tijdens de vooropname geeft onze technisch beheerder aan of u de 

schotelantenne mag overdragen aan de nieuwe huurder.  
9. Wilt u de schotelantenne meenemen, is overname niet toegestaan of wil de nieuwe 

huurder de schotelantenne niet overnemen? Verwijder dan de schotelantenne inclusief 
alle bekabeling en herstel eventuele beschadigingen vakkundig. Dicht alle gaten en werk 
alles netjes af. 

 
Een volledig overzicht van regels en voorwaarden vindt u in de kluswijzer ‘schotelantenne’. U vindt de 
kluswijzer op onze website.  
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Energiebesparing 

 
Energielabel A++ 
HEEMwonen investeert al jaren flink in energiebesparende maatregelen. Zowel bij bestaande bouw 
als nieuwbouw. Zo verlagen we de energielasten voor onze huurders. Behalve de huur tikken de 
energiekosten namelijk behoorlijk mee bij de woonlasten. Het mes snijdt aan twee kanten: 
energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu en voor uw portemonnee! Daarnaast 
verbetert het wooncomfort dankzij energiebesparende maatregelen. Ook dat vinden wij belangrijk. 

     

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig 
een woning is. De labels zijn er van A tot en met 
G. De minst zuinige woningen hebben label G, 
de zuinigste woningen label A++. De 
gerenoveerde woningen in Heilust hebben 
gemiddeld energielabel A+ en zijn dus zeer 
energiezuinig.   

 
Gemiddelde besparing  
Gemiddeld betaalt een huishouden in Nederland zo’n 175 euro per maand aan gas en elektra. Dat is 
gebaseerd op een verbruik van 1.600 m3 gas en 3.500 kWh elektra per jaar (bron: milieucentraal.nl). 
 
Uw persoonlijke omstandigheden zoals het aantal gezinsleden en uw gedrag (bijvoorbeeld: laat u de 
tv in stand-by staan of zet u hem helemaal uit?) hebben veel invloed op uw energierekening. 
Daarnaast hangt uw verbruik af van het weer. Bij strenge vorst stookt u meer dan bij een zachte 
winter. In een zonnige periode wekt uw woning meer elektra op dan in een periode met veel regen. 
Daarom zal de hoogte van de energierekening voor iedere woning verschillend zijn. 

Energie bespaartips  
Dankzij uw energiezuinige woning bespaart u al veel energie. U kunt nog meer besparen door uw 
gedrag aan te passen. Hieronder een aantal tips om bewuster met energie om te gaan.  

Verlichting 
• Laat lampen niet onnodig branden. Doe het licht uit in ruimtes waar u niet bent. 

(Spaar)lampen gaan niet eerder stuk door ze vaker aan en uit te doen. 
• Vervang gloeilampen door spaarlampen of ledlampen. Ze zijn duurder, maar gaan veel langer 

mee. Spaarlampen verbruiken maar een kwart van de elektriciteit van gloeilampen. U 
verdient de extra aanschafkosten in twee jaar terug. 

• Wist u dat een gemiddeld huishouden ruim 100 euro aan elektriciteit voor verlichting betaalt 
per jaar? 

Computer, tv en audio 
• Zet uw apparaten helemaal uit als u ze niet gebruikt. 
• Stel uw computer zo in dat hij na korte tijd vanzelf uit (of stand-by) gaat. De computer  

’s nachts aan laten staan, kost veel meer energie dan hem uitzetten en weer opstarten. 
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• Een screensaver levert geen besparing op. Bewegende screensavers kunnen zelfs meer energie 
verbruiken dan bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma. 

• Wist u dat een actieve computer (programma of screensaver in beeld) evenveel stroom als vier 
brandende gloeilampen van 40 watt verbruikt? Staat de computer stand-by, dan is het verbruik 
nog altijd zo’n 40 watt. 

Koelen en vriezen 
• Warm eten bewaren in de koelkast? Laat het dan eerst afkoelen buiten de koelkast. 
• Ontdooi ingevroren producten in de koelkast. Kou die vrijkomt wordt gebruikt voor de koeling 
• Open de deur van de koelkast zo kort en zo weinig mogelijk. Zo verliest u de minste kou. 
• Laat zelf ingevroren eten eerst ontdooien voordat u het kookt. Zo gaat het koken sneller en 

bespaart u energie. 
• Ontdooi de vriezer eenmaal per jaar. Doe dit bij voorkeur in de winter als het vriest. U kunt de 

spullen uit de diepvries dan gewoon buiten leggen. 
• Vervang onzuinige koel- en vriesapparatuur door zuinige nieuwe apparaten. Dat lijkt kostbaar, 

maar levert uiteindelijk juist geld op 
• Omdat uw huis heel goed geïsoleerd is, kan het in de zomer binnen warm worden. Houd uw 

ramen en deuren dicht als het buiten warm is. Doe ook de gordijnen of zonwering dicht. Dan 
blijft de warmte buiten. ’s Nachts is het buiten koel. Laat deze koele buitenlucht naar binnen 
komen via de WTW. 

 
Koken 
• Gebruik pannen die niet groter zijn dan nodig, gebruik niet teveel water en houd tijdens het 

koken de deksels op de pannen. Zo gaat er geen warmte verloren.  
 
Badkamer 
• Douche 1 minuut korter. Gemiddeld staan wij per keer 8,5 minuten onder de douche. Korter 

douchen, bespaart warm water en dus energie. 
• Gebruik een waterbesparende douchekop. Per jaar bespaart u met een waterbesparende 

douchekop 10 m3 water en elektra voor het opwarmen van het water. 
• Laat bij het tandenpoetsen en scheren het water niet onnodig stromen. 

• Wist u dat gemiddeld 17 procent van het energieverbruik in een huishouden opgaat aan 
warm water? 

 
De was 

• Was op een lage temperatuur en met volle trommel. De meeste was is slechts licht vervuild,  
en wordt al goed schoon bij wassen op dertig graden of lager. Wassen op 60 graden kost 
tweemaal zoveel energie als wassen op 40 graden.  

• Hang bij mooi weer de was buiten te drogen. Als u een wasdroger heeft, gebruik deze dan  
bijvoorbeeld alleen voor de handdoeken en niet als het buiten mooi weer is.  

• Laat uw wasgoed eerst goed centrifugeren voordat u het in de wasdroger stopt. Bij voorkeur  
op 1000 toeren per minuut of meer. Zo bespaart u al snel 20 procent energie.  

• Wist u dat jaarlijks 5 procent van het huishoudelijke elektriciteitsverbruik opgaat aan de 
wasmachine? Een wasdroger verbruikt gemiddeld 11 procent van de elektriciteitsrekening. 

Meer informatie over energiebesparing 
• De Consumentenbond (telefoon 070 – 445 45 45 of www.consumentenbond.nl) onderzoekt 

regelmatig elektrische apparaten op onder meer energieverbruik. 
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• Kijk voor het project Bespaar energie met de Woonbond op www.woonbond.nl. 
• Kijk voor energiebesparingstips ook op de websites van energiebedrijven, zoals www.essent.nl en 

www.nuon.nl. 
• Op www.energielastenverlager.nl kunt u uw eigen unieke woonsituatie invullen. U krijgt op basis 

daarvan gratis advies over energiebesparing.  
• U kunt ook besparen op uw energierekening door over te stappen naar een goedkopere 

energieleverancier. 
• Prijzen voor energie kunt u vergelijken op de website www.energieprijzen.nl of 

www.consumentenbond.nl (overstapservice). 
• Kijk ook eens op www.easyswitch.nl of www.energieplaza.nl. 
 
Hebt u een goede bespaartip? 
Geef uw tip door aan uw buren en vrienden. Als u de tip ook aan HEEMwonen meldt 
(info@heemwonen.nl) geven wij de tip door aan de bewoners via onze bewonerskrant ‘Aan tafel’. 
Bovendien maakt u dan kans op een cadeaubon.  
 

Klussen in uw woning 
Klussen en verbeteren 
Wij vinden het belangrijk dat u zich ‘heem’ voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen 
smaak inrichten en veranderen. In veel gevallen hoeft u de veranderingen niet ongedaan te maken 
als u gaat verhuizen. Voor eenvoudige klussen, zoals het schilderen van de binnenkant van uw huis in 
een gangbare kleur of het vervangen van uw binnendeuren, hoeft u geen toestemming aan ons te 
vragen. Gaat het om een grotere klus? Bijvoorbeeld het weghalen van een tussenmuur of het 
vervangen van de bestaande keuken? Dan heeft u vooraf wél toestemming van ons nodig. In de 
folder ‘Klussen en verbeteren’ leest u voor welke u klus u toestemming nodig hebt. Toestemming 
aanvragen gaat heel eenvoudig via uw persoonlijke pagina op internet ‘mijn HEEMwonen’. Of bel 
met de medewerkers van het HEEMwonen Informatiepunt via (045) 645 44 44.  

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen twee weken bericht. Het is mogelijk dat 
wij eisen stellen aan de door u te gebruiken materialen en dergelijke. Wacht dus met de uitvoering 
van de klus totdat u schriftelijk toestemming van ons heeft ontvangen.  

Houd rekening met uw buren 
Als u in uw woning gaat klussen zorg dan dat u de noodzakelijke werkzaamheden zoals boren, zagen, 
schuren, timmeren enzovoort op werkdagen uitvoert tussen 08:00-22:00 uur. En op zaterdag  en 
zondag tussen 10:00-18:00 uur. Probeer altijd rekening te houden met uw buren. Zorg ervoor dat 
geluiden binnen redelijke grenzen blijven. Zo is het voor u prettig en ook voor uw buren. Mocht u 
toch last hebben van uw buren? Ga dan een vriendelijk gesprek aan. Benader uw buren zoals u zelf 
ook graag benaderd wilt worden. Bel gewoon aan en maak een praatje. 

We geven u enkele tips voor het bevestigen van voorwerpen in diverse materialen.    

• Bevestigen van voorwerpen in beton (wand en plafond) 
Als u aan wanden en plafonds (niet dieper dan 3 cm) van beton voorwerpen wilt bevestigen, 
dan is het gebruik van een boorhamer nodig. Na het boren van een gat kunt u met behulp 
van pluggen en schroeven de bevestiging maken. De diktes van het boortje, plug en schroef 
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hangen met elkaar samen. Door het aandraaien van de schroef klemt de plug zich vast in het 
boorgat.  

• Bevestigen van voorwerpen in gipswanden 
Aan wanden van gipsblokken kunnen niet al te zware voorwerpen met stalen spijkers worden 
bevestigd. Met speciale pluggen kunnen zwaardere voorwerpen worden opgehangen. Deze 
pluggen zetten zich vast in het gat zelf. 

• Bevestigen van voorwerpen in betegelde wanden 
Als u iets wil bevestigen aan een betegelde wand, vragen wij u om bij voorkeur te 
boren in voegen. Zo voorkomt u beschadigingen aan tegels. Indien u in een tegel wilt 
gaan boren, kunt u een stukje plakband aanbrengen om het weglopen van de boor te 
voorkomen. Bij gebruik van een boorhamer moet u het klopmechanisme pas 
aanzetten wanneer u met boren door de tegel heen bent. Wij raden u aan de plug 
ongeveer 10 mm dieper dan het tegeloppervlak aan te brengen. Dit voorkomt 
barsten van de tegel bij het indraaien van de schroef. Let bij het boren goed op! 
Houdt rekening met het leidingwerk in de wand. 

 

Tuin en hekwerk 
Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van uw tuin. U mag de 
tuin dan in principe ook inrichten zoals u wilt, met gras, beplanting, sierbestrating of een combinatie 
hiervan. Bij het inrichten van uw tuin is het belangrijk dat de bomen en planten geen hinder 
opleveren voor anderen. Plaats bomen en grote struiken minimaal 2 meter uit de erfgrens. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de aanleg van erfafscheiding zoals bijvoorbeeld een hekwerk of een heg. 
Doe dit in goed overleg met uw buren én gebruik kwalitatief goed materiaal. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar onze folder ‘Tuinonderhoud en achterpaden’. U vindt deze folder op 
www.heemwonen.nl.  

Als u gedurende het project gebruikt heeft gemaakt van het aanbod van HEEMwonen om een 
gedeelte van uw tuinafscheiding (grenzend aan het pad) te laten vervangen, gelden de volgende 
regels: 
- het klein dagelijks onderhoud is de verantwoordelijkheid van u als huurder; 
- het hekwerk is en blijft eigendom van HEEMwonen en u kunt het hekwerk niet verplaatsen.  

De bedoeling is dat in het 2e kwartaal van 2019 de eerste nieuwe hekwerken geplaatst worden. Op 
deze manier hopen we dat de wijk er nog mooier uit gaat zien. We merken ook dat deze actie een 
motivatie is om de tuin beter te onderhouden. 
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Bewonersinstructies (technische installaties)   
Gebruiksgemak 
Met de renovatie is er het een en ander veranderd in uw woning. Gebruiksvriendelijkheid van 
onderdelen en installaties in uw woning staan voorop. Ze zijn niet ingewikkeld, maar u krijgt wel te 
maken met een aantal zaken die wellicht nieuw voor u zijn. Dankzij de nu volgende schriftelijke 
instructies kunt u alles nog eens rustig nalezen. 

Draaikiepramen openen en sluiten 

1 

 
Ontgrendelen raam 
Draai de sleutel in het slot om 
dit te ontgrendelen. 

2 

    Inbraakveiligheid 
    Haal de sleutel uit het slot en  
    berg deze op.      

 Drie standen draaikiep-raam: 

• Gesloten 
De kruk staat naar beneden. 

• Draaistand 
De kruk staat horizontaal, u 
kunt het raam helemaal 
open draaien. 

• Kiepstand 
De kruk staat omhoog, u 
kunt het raam op 
ventilatiestand zetten. 

 

3 

Raam openen 
Draai de kruk een kwartslag 
om het raam te openen.  
 

4                      
                           
                                                               

Raam op ventilatiestand 
Draai de kruk helemaal naar  
boven om het raam in de  
ventilatiestand te zetten.  

 Let op! 

U kunt niet boren of schroeven in 
de kunststof kozijnen. En plak 
geen folie op het raam! 

 

               

5 

 

6 

 

 

 Sluiten raam op ventilatiestand 
Duw het raam met beide handen dicht en draai de kruk omlaag.  

 Afsluiten raam  
Als de kruk omlaag is, drukt u de 
knop in.  
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 Stolpramen openen en sluiten 
 Een stolpraam is een raam dat bij openen van beide ramen, 1 grote opening heeft. In 2 slaapkamers van  
 uw woning bevinden zich dit soort ramen. Deze ramen zijn voorzien van 2 vleugels en 1 raamkruk. Het  
 raam openen met de raamkruk gaat hetzelfde als hierboven beschreven. Alleen het openen van het raam  
 zonder raamkruk vraagt even uw aandacht.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 Raam met kruk openen 
Draai de kruk een kwartslag, u 
kunt het raam nu volledig 
open doen. 

 Ontgrendelen raam 
Op het dichte raam zonder  
deurkruk bevindt zich een  
hendel. Draai deze naar boven 
om het raam te ontgrendelen. 

 

 Raam zonder kruk openen  
U kunt het raam nu openen. 
Om de ramen te sluiten, volgt 
u dezelfde stappen in omge-
keerde volgorde. 

 

 Voordeur openen en sluiten 

1 

 

2 

 

3 

 

 

   De voordeur 
  In tegenstelling tot alle     
  overige kozijnen is de  
  voordeur uitgevoerd in  
  hout. 

   Voordeur openen 
  De voordeur opent u met de  
  sleutel en door de kruk  
  vervolgens naar onder te  
  bewegen. 

 Voordeur afsluiten 
U kunt de voordeur afsluiten 
door de kruk naar boven te 
bewegen. U kunt de deur dan 
alleen met de sleutel openen.  
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Kozijnen schoonmaken 

1 

 

2 

 

 

 Kozijnen schoonmaken 
Maak de kozijnen schoon met een vochtige doek en 
schoonmaakmiddel (bijv. Ajax, Andy, Lustra). 

 Rubbers reinigen 
Maak de rubbers bij de kozijnen schoon met een 
vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel). 

 

 

3 

 

4 

 

 

 Rubbers reinigen 
Maak de rubbers bij de ramen schoon met een 
vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel). 

 Afwateringssleuf 
De afwateringssleuf zorgt ervoor dat het water 
naar buiten kan (en niet naar binnen komt). 

 

5 

 

6 

 

 

 Schoonmaken afwateringssleuf 
Maak de afwateringssleuf schoon met een vochtige 
doek, zodat het water naar buiten kan. 

 Openmaken afwateringssleuf 
Maak de afwateringssleuf zo nodig open, zodat het 
water naar buiten kan. 
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Gebruik ventilatieschuiven ramen 

1 

 

2 

 

 

 Ventilatieschuiven open 
Middels de koordbediening kunt u de 
ventilatieschuiven open of dicht zeten. Ziet u het 
groene vlak, dan staat hij open. 

 Ventilatieschuiven dicht 
Ziet u het rode vlak, dan is de ventilatie dicht. 

 

 

 Werking Mechanische ventilatie schakelaar (1-2-3-schakelaar) 

In de ventilatie-unit zijn diverse standen voorgeprogrammeerd. U kunt zelf de juiste stand 
inschakelen d.m.v. de schakelaar. Hierop vindt u 4 afbeeldingen: 2 ventilatiestanden (links en 
rechtsboven), een automatische stand (links onder) en een timerfunctie (rechts onder). 

 Stand 1   laagstand: bij aanwezigheid van één persoon overdag  
                  of  's nachts of wanneer niemand aanwezig is. 

Stand 2   hoogstand: tijdens het koken, douchen of baden of  
                 wanneer veel mensen aanwezig zijn. 

Automatisch regeling op basis van aanwezige sensoren. De  
                 ventilatie wordt automatisch geregeld tussen de  
                 laagstand en hoogstand. 

Timer       1 x drukken = 10 min. hoogstand 
   2 x drukken = 20 min. hoogstand 
                                                                                    3 x drukken = 30 min. hoogstand  

TIP! 
U kunt ventileren door de ramen open te zetten op de kiepstand en de ventilatieschuiven te openen. 

Onderhoud mechanisch ventilatiesysteem 
HEEMwonen is verantwoordelijk voor het onderhoud van uw ventilatiesysteem. Dit zullen we  
eenmaal per 2 jaar uitvoeren. Uiteraard maken we hiervoor een afspraak met u.     

De mechanische ventilatie 
box hangt op de vliering en is 
bereikbaar via het luik in de 
muurkast op de overloop. 
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Afzuigpunten schoonmaken 
Via de afzuigpunten (ventielen) wordt (vuile/ vochtige) lucht uit de woning weggezogen in de keuken, 
badkamer en toilet. Voor een optimale werking is het belangrijk dat u de ventielen regelmatig schoon 
maakt (circa eens per 2 maanden). 

1 

 

2 

 

 

 Ventiel verwijderen 
Ga op een trap staan en verwijder het ventiel 
met een draaiende beweging (klemsysteem). 

 Plafond schoonmaken 
Maak het plafond rondom het ventilatiekanaal 
schoon met een vochtige doek. 

 

3 

 

4 

 

 

 Ventiel reinigen 
Maak het ventiel schoon met een vochtige 
doek. 

N.B. Draai niet aan de stelschroef, anders wordt 
het ventilatiesysteem ontregeld 

 Ventiel reinigen 
Maak ook de achterkant van het ventiel en het 
rubber schoon. 

 

 

5 

 

6 

 

 

 Ventiel terugplaatsen 
Plaats het ventiel op dezelfde weer plaats 
terug. 

 LET OP! Zorg dat de ventielen onderling niet 
worden gewisseld, anders is de werking niet 
optimaal! 
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Werking thermostaatklok woonkamer 

Werking zonnepanelen 
Zonnepanelen wekken stroom op. Op het display van de omvormer ziet u hoeveel stroom u opwekt. 
Hoe dit werkt, leggen we u hieronder uit.  

1 

 

2 

 

3 

 

 

       Omvormer 
      U vindt de omvormer in de       
      kelder.  

 Aanzetten display omvormer 
De verlichting in het display 
gaat aan als u op het display 
klopt. 

 Uitleg display zonnepanelen 
Is het lampje (zie foto ) groen, 
dan werken de panelen 
(‘normal’). Is het lampje rood, 
dan is er een storing (‘fault’). 

 

4 

 

5 Tip 
Controleer regelmatig of de 
omvormer werkt  (zie punt 3). 
Brandt het rode lampje 
(‘fault’)? Dan is er een storing. 
Waarschuw dan HEEMwonen.  

 

   

 Uitleg display zonnepanelen 
Bij ‘E_today’ ziet u de 
hoeveelheid stroom die 
vandaag is opgewekt. Achter 
‘E_all’ ziet u de totale 
hoeveelheid opgewekte 
stroom. En ‘State’ geeft aan of 
de omvormer werkt en de 
panelen hun werk kunnen 
doen.   

 Als de omvormer niet werkt, 
wordt er geen stroom terug 
geleverd en is uw verbruik 
onnodig hoog. 

   

 

  Met de thermostaatklok in de woonkamer stelt u de gewenste 
temperatuur in de woning in en kunt u zien wat de temperatuur 
op dit moment is. Standaard ziet u de huidige temperatuur op het 
display. Door aan de knop te draaien, kunt u de gewenste 
temperatuur instellen.  

 



20 
 

Werking verlichting voordeur   

Naast de voordeur is verlichting inclusief uw huisnummer aangebracht. Net 
als de zonnepanelen op het dak werkt ook deze verlichting op zonne-
energie. Als het begint te schemeren, gaat de verlichting vanzelf aan.  

 

 

 

 

Werking rookmelders 

In uw woning zijn 2 rookmelders geplaatst, op plafond in de gang en op de 
overloop. De rookmelders zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn 
voorzien van een back-up batterij. Deze batterij zorgt ervoor dat de 
rookmelder blijft werken als de stroom uitvalt. Als de batterij leeg is, zal 
regelmatig een pieptoon te horen zijn. U kunt dan zelf de batterij 
vervangen. 

Test regelmatig uw rookmelders! Druk de testknop minstens 5 sec. in. De 
rookmelder zal een pieptoon geven die ongeveer drie keer per seconde 
wordt herhaald. Als u de testknop loslaat, blijft het alarm nog 10 sec. aan.  

Uitleg slimme meter en energieverbruik 

  

 

 

De ‘slimme’ elektriciteitsmeter meet de door u verbruikte elektriciteit en de door de zonnepanelen 
teruggeleverde elektriciteit. Het uiterlijk van de slimme meter kan per woning verschillen, maar de 
werking is hetzelfde. 
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Display  
 

Op het display verschijnen in een vaste volgorde steeds vier meterstanden, met daarachter de 
aanduiding +T1, +T2, -T1 en -T2, die ongeveer 10 seconden zichtbaar zijn. Achtereenvolgens ziet u de 
volgende informatie verschijnen: 

+T1   Meterstand (kWh)=  Dit is uw elektriciteitsverbruik in telwerk 1, tegen laag tarief. 
+T2   Meterstand (kWh)=  Dit is uw elektriciteitsverbruik in telwerk 2, tegen hoog tarief. 
-T1    Meterstand (kWh)=  Dit is de door u teruggeleverde elektriciteit in telwerk 1, tegen laag tarief. 
-T2    Meterstand (kWh)=  Dit is de door u teruggeleverde elektriciteit in telwerk 2, tegen hoog tarief. 

Symbolen 
Rechtsboven in het display geeft T1, T2, -T1 of –T2 aan welk telwerk op dat moment actief is. Midden 
onder is de fase-aanduiding vermeld: L1 en/of L2 en/of L3, afhankelijk van uw aansluiting: 1, 2 of 3 
fasen. 
 

Bedieningsknop  

 
Met de bedieningsknop kunt u de meterstanden handmatig opvragen. Wanneer u de eerste keer op 
deze knop drukt, licht het display volledig op (display-test). Telkens wanneer u daarna op de knop 
drukt, ziet u een ander telwerk, beginnend bij telwerk +T1.  

 

Controlelampje 
 

Het rode controlelampje knippert als er energie wordt verbruikt of teruggeleverd. Als u veel energie 
verbruikt of teruglevert, gaat het lampje sneller knipperen. Bij geen verbruik brandt het lampje 
continu. 

 

Communicatiepoort (P1) 
 

De elektriciteitsmeter heeft een ‘read-only’ communicatiepoort. Via deze poort kan de 
energieleverancier gegevens, zoals meterstanden en verbruik, van uw meter ophalen. Het is niet 
mogelijk om gegevens naar uw meter te versturen. Vanuit  het monitoringssysteem is er een 
aansluiting naar de slimme meter.   

 
Meternummer 

 
Links op uw elektriciteitsmeter staat uw meternummer. Dit nummer hoort ook op uw  
 

1 

2 

4 

3 

5 
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energierekening te staan. Bij contact met uw energieleverancier (bijvoorbeeld Essent of Nuon) of 
met Enexis (netwerkbeheerder) heeft u dit nummer soms nodig. 

 

                            Veiligheid 

 
De meter is op verschillende plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden hem 
openmaken en in aanraking komen met  de elektrische spanning. Het is niet toegestaan om de zegels 
te verbreken. 

Verschil teruggeleverde en opgewekte elektriciteit 
Op de slimme meter ziet u (bij -T1 en -T2) hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het elektriciteitsnet. 
Op het display van de omvormer ziet u hoeveel elektriciteit u opwekt. De hoeveelheid opgewekte 
elektriciteit is groter dan de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit. Opgewekte elektriciteit 
verbruikt u namelijk in de meeste gevallen direct (bijvoorbeeld voor gebruik koelkast, tv). Pas als de 
hoeveelheid opgewekte elektriciteit hoger is dan uw verbruik op dat moment, levert u elektriciteit 
terug aan het net. 

Berekenen verbruik elektriciteit 

Netto-verbruik 
Om netto-elektraverbruik te berekenen, telt u de verbruiken (+T1 en +T2) bij elkaar op en daar trekt 
u  de teruggeleverde elektriciteit (-T1 en -T2) van af. 

Totale verbruik 
Om uw totale verbruik te berekenen, telt u de verbruiken (+T1 en +T2) en de hoeveelheid opgewekte 
elektriciteit (af te lezen vanaf uw omvormer) bij elkaar op. Trek daar de teruggeleverde elektriciteit  
(-T1 en -T2) van af. 
 
Uw totale elektriciteitsverbruik is hoger dan uw netto-verbruik. Uw woning wekt dankzij de 
zonnepanelen immers zelf elektriciteit op. 
 
De energierekening 
Op uw energierekening staat uw netto verbruik vermeld. Hoe lager uw netto verbruik, hoe lager uw 
elektra/ energierekening. 

Rekenvoorbeeld elektraverbruik 

 

 

Verbruik T1 + T2  1.950 kWh Zie T1 en T2 display slimme meter 

Teruggeleverde elektra 1.000 kWh Zie -T1 en -T2 display slimme meter  

Opgewekte elektra 4.000 kWh Zie ‘Total’ display omvormer zonnepanelen  

Netto-verbruik    950 kWh namelijk:  1.950 kWh - 1.000 kWh 

Totale verbruik 4.950 kWh namelijk:  1.950 kWh - 1.000 kWh + 4.000 kWh 

6 
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Tip! 
Noteer elke periode (bijvoorbeeld iedere maand) de standen. Zo krijgt u goed zicht op uw 
elektraverbruik én op de hoeveelheid stroom die uw woning opwekt.  

Enkel- of dubbeltarief 
Energieleveranciers bieden u meestal de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamd 
dubbeltarief (piek/dal, dag/nacht of hoog/laag).  

Het energiebedrijf gebruikt dan twee tarieven om de energiekosten te berekenen. Essent kent 
bijvoorbeeld het piek- en daltarief. Op werkdagen start het daltarief in de avonduren. Het daltarief 
geldt ook in het weekend en op nationaal erkende feestdagen. Op de website van uw 
energieleverancier (bijvoorbeeld www.essent.nl) kunt u met de tariefcalculator berekenen welk 
tarief bij uw verbruik het voordeligst is. In de meeste gevallen is dit het enkeltarief. Ook kunt u op de 
website van uw energieleverancier nalezen hoe laat in de avond het daltarief ingaat.  

• De slimme meter geeft het daltarief aan met telwerk +T1 en bij teruglevering -T1.  
• Het piektarief wordt aangegeven met telwerk +T2 en bij teruglevering -T2. 
• De slimme meter meet altijd het dubbeltarief. 
• In het contract met uw energieleverancier staat of u afrekent tegen enkeltarief (de 

leverancier telt de piek- en dalverbruiken gewoon bij elkaar op) of dubbeltarief.  
 
Wat te doen bij een ramp? 

1 

 

2         

       

 

 Ramp 
Wanneer de gemeente u bij een ramp het 
advies geeft naar binnen te gaan, volg dat 
advies dan op. 

 Ramen en deuren sluiten 
Ga naar binnen en sluit alle ramen en deuren. 

 

 

Tip! 
Bij een ramp fungeert L1 als rampenzender. L1 geeft tijdens een noodsituatie informatie van de 
overheid. Zo weet u wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Luister naar deze zender en volg de 
instructies op. 

 

 




