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1 Voorwoord  

Seyster Veste heeft samen met de aannemer Van Ieperen groep BV uw woning gerenoveerd. 

Uw woning voldoet weer aan deze tijd. 

 

In deze handleiding leest u hoe u uw woning kunt onderhouden. Het is belangrijk om alle 

informatie door te lezen. Ook adviseren wij u om brochures en handleidingen voor specifieke 

onderdelen bij deze handleiding te bewaren. 

 

Leest u deze handleiding goed door. Heeft u vragen? Belt u dan naar Seyster Veste. U kunt 

van maandag tot en met donderdag bellen tussen 08.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is 030 69 40 200. 

 

Wij wensen u veel woonplezier in uw gerenoveerde woning!  

   



Datum  januari 2014 

Versie 1 

  
 

 

 

 
 

 

Gebruik en Onderhoud van uw woning  4/13 

2 In gebruik nemen van uw 

gerenoveerde woning 

2.1 Bouwvocht en bouwstof 

Uw woning bevat bij de oplevering bouwvocht. Houdt u er rekening mee dat wanneer uw 

woning droogt er altijd krimp (en dus scheurvorming) in de gebruikte bouwmaterialen 

ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Schoonmaken 

De gemaakte onderdelen in uw woning zijn nog 'nieuw'. Daarom is het belangrijk voorzichtig 

te zijn met agressieve schoonmaak- en/of schuurmiddelen. Vooral het buitenschilderwerk en 

de voegen van het tegelwerk kunnen niet tegen agressieve schoonmaakmiddelen.  

 
 
 
 

 
 

 

2.3 Afplakken ramen 

U kunt uw ramen niet meer (gedeeltelijk) afplakken met bijvoorbeeld krantenpapier of folie. 

Vooral in de zomermaanden leidt dit tot grote temperatuurverschillen tussen het afgeplakte 

deel en het niet afgeplakt deel van uw raam. Met als gevolg dat uw raam breekt. 

Tip 1: ventileert u na de oplevering extra in uw woning 

 

Tip 2: stookt u afhankelijk van het seizoen gelijkmatig in uw 

woning 

 

Tip 3: gebruikt u niet teveel water bij het schoonmaken. Er is nog veel bouwvocht 

in uw woning. 
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3 Tips 

3.1 Vocht en huishouding 

Het is altijd belangrijk om uw woning goed te ventileren. Bijvoorbeeld een gezin van drie tot 

vier personen produceert iedere dag 10 tot 15 liter vocht! Om de vochtige en vervuilde lucht 

af te voeren is het nodig dat u voortdurend ventileert. Dit is ook belangrijk voor een goed 

onderhoud van uw woning. En u voorkomt hiermee een slecht binnenmilieu en problemen 

met uw gezondheid. 

3.2 Asbest stroken 

Tijdens de renovatiewerkzaamheden bleek dat er langs de muren van uw woning 

(woningscheidende wanden) en de muren in uw woning (ruimtescheidende wanden) stroken 

asbest zitten. Deze stroken zijn tijdens de bouw van de Geroflat aangebracht. Bij de 

renovatie bleek dat deze stroken zijn ingestort. Ze vormen geen gevaar voor uw gezondheid 

in uw woning. Het betekent wel dat u niet in uw plafond kunt boren ter hoogte van de 

muren. U mag ongeveer 20 cm vanaf de bouwmuur in het plafond boren.  

3.3 Tegels 

In een nieuw betegelde ruimte ziet het tegelwerk er soms dof uit. Dit komt door de 

cementsluier die nog op het tegelwerk zit. Het beste is om 2 dagen te wachten met het 

schoonmaken van het tegelwerk. U geeft de voegen zo tijd om uit te harden en voorkomt dat 

u de voegen uit uw nieuwe tegelwerk spoelt. 

3.3.1 Schoonmaken wandtegels 

De wandtegels kunt u het beste schoonmaken door deze wekelijks of dagelijks af te nemen 

met een lichtvochtige microvezeldoek (“wonderdoekje”). Gebruikt u bij voorkeur een 

sprayflacon met water en slecht enkele druppels allesreiniger. De tegels kunt u eventueel 

nadrogen met een droge doek. 

3.3.2 Schoonmaken vloertegels 

De vloertegels of granitovloeren moet u regelmatig vochtig reinigen om aangehecht vuil te 

verwijderen. Voordat u de vloer vochtig reinigt, maakt u de vloer eerst vrij van los vuil door 

stofzuigen of stofwissen. Hierna kunt u de vloer met een vochtige vlakmop schoonmaken.  

 

 

 

 

 

Ondanks het schoonmaken van de vloer kan de vloer er vies uit gaan zien. U kunt uw vloer 

dan schrobben met alkalisch reinigingsmiddel. (de tegelleverancier adviseert Tricel Vloeibare 

Goudzeep, o.a. verkrijgbaar bij Boerenbond, Welkoop en diverse internetwinkels.) 

Voordat u de vloer gaat schrobben maakt u de vloer eerst vrij van los vuil door stofzuigen of 

stofwissen. Hierna verdunt u het reinigingsmiddel volgens de fabrikant aangegeven 

verhouding met water. Daarna schrobt u de vloer en u laat dit 5 minuten inwerken zonder 

het te laten opdrogen. Na 5 minuten verwijdert u het reinigingsmiddel door het water met 

Tip 4: voegt u enkele druppels schoonmaakazijn, ammoniak of allesreiniger als 

schoonmaakmiddel aan het water toe. 
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een trekker naar het putje te trekken. Tot slot reinigt u de vloer nog een keer vochtig  met 

een vlakmop en alleen water om het laatste beetje reinigingsmiddel te verwijderen. 

 

3.4 Kitwerk 

De nieuwe voegen kunt u, net als bij het tegelwerk, pas na 2 dagen schoonmaken. Zo 

voorkomt u het beschadigen van de kitvoegen en zorgt u ervoor dat er geen lekkage kan 

ontstaan. Gebruikt u voor het schoonmaken van de kitvoegen geen agressieve- en 

chloorhoudende reinigingsmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Ramen 

In paragraaf 2.2.1 las u dat u uw ramen niet meer kunt afplakken met bijvoorbeeld folie. 

Er kunnen dan vervelende glasbreuken ontstaan. Deze glasbreuken treden ook op als op 

zeer warme dagen met koud water een deel van een warme ruit wordt geraakt, of als de 

zonwering in de zomer het raam slechts gedeeltelijk beschaduwt. Let u er ook op dat 

overgordijnen of jaloezieën niet te dicht bij het glas hangen. Hierdoor kan de lucht bij het 

glas niet meer circuleren 

3.6 Ventilatieroosters 

De kozijnen aan de voor- en achterzijde van uw woning zijn voorzien van een 

ventilatierooster. Voor de ventilatie en vochtafvoer in uw woning is het van belang dat u de 

roosters niet afsluit en openhoud. 

U moet de ventilatieroosters minimaal 2 keer per jaar schoonmaken zodat er voldoende lucht 

naar binnen kan blijven gaan. 

3.6.1 Schoonmaken ventilatieroosters 

Het schoonmaken van de ventilatieroosters is zeer eenvoudig en kost niet veel tijd. U maakt 

het rooster schoon door het afneembare binnenrooster aan de bovenzijde 

los te klikken, het een stukje naar voren halen en het afneembare deel uit 

het rooster te verwijderen. Hierna spoelt u het binnenrooster met water 

af en stoft u de binnenzijde van het rooster af met stofdoek. Na het 

afdrogen van het binnenrooster plaatst u deze terug in het rooster door 

het eerst in de geul aan de onderzijde te plaatsen en dan terug te klikken 

aan de bovenzijde. 

3.7 Mechanische ventilatie 

U heeft een nieuwe CO2 gestuurde ventilatorbox gekregen voor een goede ventilatie in uw 

woning. Deze ventilatorbox zit boven het uitneembare plafond in uw 

toilet. 

In de woonkamer zit de hoofdbediening. Hiermee kunt u de CO2 

gestuurde ventilatorbox bedienen.  

Tip 5: Voorkomt u schimmelvorming door na gebruik van de douche de kitvoegen 

direct droog te maken met bijvoorbeeld een washandje of handdoek en de ruimte 

goed te ventileren. Als u dit blijft doen worden de kitvoegen niet zwart en gaan ze 

langer mee. 
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3.7.1 Bediening van de CO2 gestuurde mechanische ventilatie 

In uw woonkamer zit de hoofdbediening van uw nieuwe CO2 gestuurde ventilatorbox. 

U kunt kiezen uit vier ventilatiestanden: 

Stand 1 - Afwezig 

Stand 2 - Aanwezig 

Stand 3 - Maximaal 

Stand 4 - Auto CO2 

 

 

 

 

Uw gekozen stand krijgt een blauw lichtje. De stand Auto CO2 regelt de ventilatie 

automatisch op basis van de CO2 - concentratie in de woning.  

 

 

 

 

Verder heeft de hoofdbediening over 3 LED lichtjes. Deze geven de CO2 – concentratie in uw 

woning aan: Groen, oranje en rood. Wanneer het rode lampje brand, moet u een deur of 

raam openen. 

 

Wanneer er een lampje blijft knipperen op de hoofdbediening, kunt u contact opnemen met 

Seyster Veste.  

3.8 Iets ophangen in voorzetwand keuken 

In uw keuken heeft u een voorzetwand gekregen. Misschien wilt u in uw keuken aan de 

voorzetwand nog iets ophangen? Dit kunt u doen door een holle wand plug te gebruiken. Bij 

het vastboren van de plug spreiden de armen zich uit achter het plaatmateriaal en verdelen 

de krachten zich over een groot oppervlakte. 

 

 

 

3.9 Afzuigrozetten 

U ziet in uw woning enkele afzuigrozetten van de mechanische ventilatie. Deze nieuwe 

afzuigrozetten zijn zo ingesteld dat de CO2 ventilatorbox goed zijn werk kan doen. 

Komt u niet aan de instelling van de afzuigrozetten. Zo zorgt u ervoor dat uw woning goed 

geventileerd blijft. 

 

Stand 1 

Stand 2 

Stand 3 

Stand 4 

Tip 6: gebruikt u altijd de stand Auto CO2 in uw woning 
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4 Overig standaard onderhoud en 

gebruik 

4.1 Waterafsluiter 

De waterafsluiter zit boven het verlaagde plafond van het toilet. U kunt bij de waterafsluiter 

door een van de losliggende plafondplaten aan een te schuiven.  

 

LET OP: Bij de huisnummers 1463, 1477, 1491, 1505, 1519 en 1533 zit de waterafsluiter 

boven het badkamerplafond. U kunt bij de waterafsluiter door het plafondluik aan de kant te 

schuiven. 

4.2 Warmwater unit 
De AGH warmwater unit type Vitron hangt naast uw meterkast in een kast in uw hal of 

achter uw meterkast in de slaapkamer. Deze unit is voorzien van isolerend materiaal.  
 
Heeft u geen warmwater? Neemt u dan contact op met Seyster Veste.  

4.3 Rookmelder 

Uw nieuwe rookmelder is aangesloten op de elektra-installatie van uw woning. In de 

rookmelder zit ook een back-up batterij voor als de stroom uit valt. Deze back-up batterij 

gaat ongeveer gemiddeld 10 jaar mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Plafond in badkamer en toilet 

In de badkamer en het toilet zit een nieuw verlaagd plafond. Het plafond in de badkamer is 

een vast plafond, in het toilet is het plafond uitneembaar. Na een tijdje kan dit plafond er 

vies uit gaan zien. 

 

 

 

 

 

 

Tip 7: Test u voor uw eigen veiligheid de rookmelder 1 keer per maand. Dit doet u 

door op de testknop te drukken. U hoort dan een schel signaal. Wanneer u niets hoort, 

neemt u dan contact op met Seyster Veste.  

 

Tip 8: Het plafond van het toilet kan gemakkelijk met een vochtige zachte doek 

en een zacht schoonmaakmiddel ( allesreiniger of schoonmaakazijn) worden 

schoongemaakt. U moet geen 

geen sterke reinigingsmiddelen gebruiken, deze tasten het plafond en de 

verflaag aan. 
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4.5 Voordeur 

Aan de buitenkant van uw voordeur zit een vaste greep en geen kruk. Daarom 

heeft u een sleutel nodig om uw voordeur aan de buitenkant van het slot te 

halen. Ook als de deur niet op slot gedraaid is, heeft u toch een sleutel nodig 

om de deur te openen.  

Ook heeft het voordeurkozijn nieuwe tochtrubbers. De rubbers zijn in het begin wat harder.  

Hierdoor moet u in het begin de deur in het slot moet duwen en/of trekken. Na een tijdje 

worden de rubbers zachter en gaat de deur gemakkelijker dicht. 

 

4.6 Sleutels 

U krijgt nieuwe sleutels voor de volgende onderdelen: 

 Portiek entreedeur: 

Voor de bestaande portiek entreedeur kunt u nu nog uw oude sleutel gebruiken. Er 

komen elektronische sleutels. Hierover krijgt u meer informatie wanneer er een 

nieuwe portiekdeur geplaatst is.   

 

 Bergingsdeuren: 

Uw bestaande bergingsdeur heeft een nieuw slot gekregen. Met de nieuwe sleutel 

kunt u alleen uw bergingsdeur openen. U krijgt 3 sleutels voor de bergingsdeur. 

 

 Voor- en balkondeur : 

Op uw nieuwe voor- en balkondeuren zitten nieuwe sloten. Deze deuren hebben 

hetzelfde slot.  U krijgt in totaal 6 sleutels voor de voor- en balkondeur. 
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4.7 Zonneschermen 

Misschien heeft u gekozen voor een zonnescherm aan uw balkonzijde? U kunt uw scherm 

met behulp van een stang naar beneden en omhoog draaien. 
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5 Problemen oplossen en voorkomen 

5.1 Krimpscheuren 

In vrijwel iedere woning komen na verloop van tijd krimpscheurtjes en krimpnaden voor. 

Krimpscheuren langs plafonds en in hoeken blijft u helaas zien totdat u nieuw behang of een 

andere wandafwerking neemt. U kunt ze dichtzetten met een overschilderbare acrylaatkit: u 

kit de naad af en strijkt de kit met een vochtige kwast af. 

 

5.2 Stankoverlast riolering 

Wanneer het water in sifons niet vaak doorloopt, kan het verdampen waardoor er 

stankoverlast ontstaat.  

 

 

 

 

5.3 Waterleiding 

De stop- en aftapkranen van de waterleiding kunnen na een tijdje gaan vastzitten. Om dit te 

voorkomen moet u deze stop- en aftapkranen minimaal eenmaal per jaar open en dicht 

draaien.  

 

 

 

5.4 Lekkages 

Ontdekt u een lekkage in uw woning? U kunt zelf controleren of het om de waterleiding gaat. 

Sluit u eerst alle kranen. Blijft het radertje van de watermeter ronddraaien? Dan is er 

waarschijnlijk een lek in de waterleiding. Het radertje van de watermeter beweegt namelijk 

bij het geringste watergebruik. 

5.5  Groepenkast 

De installatie in uw huis is verdeeld over groepen. Iedere groep heeft een 

eigen beveiliging in de vorm van een installatieautomaat of een 

aardlekautomaat. Bij kortsluiting of bij gebruik van veel zware elektrische 

apparaten tegelijk schakelt de installatieautomaat of aardlekautomaat zichzelf 

uit. Wat u moet doen in bovenstaande situatie, leest u op de groepenkaart in 

uw meterkast. Welke ruimtes is op welke groepen aangesloten? Dit is door de 

installateur aangegeven op de groepenindeling op de groepenkaart in uw 

meterkast. 

 

Heeft u een storing? 

Kijkt u of alle knoppen in de groepenkast zijn ingeschakeld (naar boven) 

staan. Staan alle knoppen ingeschakeld (naar boven) en heeft u geen 

Tip 9: Als u een beetje slaolie in een sifon giet, gaat het verdampingsproces veel 

langzamer en stinkt het minder! 

 

Tip 10: U kunt het draaiende deel van de kranen inspuiten met een Teflonspray. 
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spanning, waarschuwt u dan Seyster Veste. Staat er een zwarte of blauwe knop naar 

beneden dan is de beveiliging uitgeschakeld. U schakelt de knop weer in door deze omhoog 

te duwen. Schakelt de beveiliging zichzelf opnieuw uit, kijkt u dan welke beveiliging zich 

uitschakelt en volg dan de onderstaande instructie: 

 
Hoofdschakelaar 
Om veilig aan de installatie te kunnen werken moet de “hoofdschakelaar” uitgeschakeld 

worden. 
 
Aardlekschakelaar 

1. U moet alle door de aardlekschakelaar beschermde groepen uitschakelen. Deze 
informatie leest u op de groepenkast. 

2. Daarna schakelt u de aardlekschakelaar weer in. 
3. En schakelt u de groepen weer één voor één in. Bij het inschakelen van een groep 

waarin de storing optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit. Haalt u dan 

alle stekkers van apparaten die aangesloten zijn op deze groep er uit en probeert u 
opnieuw de groep in te schakelen. Schakelt de schakelaar weer uit, neemt u contact 
op met Seyster Veste. 

 
Installatieautomaat 

1. Schakelt u de uitgeschakelde groep weer in. 

2. Treedt bij het inschakelen van de groep de storing opnieuw op, dan moet u de groep 
uitgeschakeld laten. 

3. Haalt u alle stekkers van apparaten die aangesloten zijn op deze groep er uit en 
probeert u opnieuw de groep in te schakelen. 

4. Schakelt u één voor één de apparaten in. Bij het inschakelen van het storinggevende 
apparaat schakelt de installatieautomaat weer uit. Dit defecte apparaat moet u 

verwijderen en daarna kunt u de installatieautomaat weer inschakelen. 
5. Schakelt uw aardlekschakelaar zich tijdens dit proces ook uit, kijkt u dan voor 

instructies onder het kopje ‘aardlekschakelaar’. 

 

Aardlekautomaat 

1. De uitgeschakelde aardlekautomaat weer inschakelen.  
2. Treedt bij het inschakelen van de aardlekautomaat de 

storing opnieuw op, dan de aardlekautomaat 
uitgeschakeld laten. Is de blauwe indicator bij het 
bedieningshendel zichtbaar, dan is de aardlekautomaat 

uitgeschakeld door een lekstroom. 
3. Haal alle stekkers van apparaten die aangesloten zijn op 

deze aardlekautomaat er uit en probeer opnieuw de 
aardlekautomaat in te schakelen. 

4. Eén voor één de apparaten inschakelen. Bij het 
inschakelen van het storinggevende apparaat schakelt de 
aardlekautomaat weer uit. Dit defecte apparaat 

verwijderen en de aardlekautomaat weer 
5. inschakelen. 
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6  Tot slot  

Deze handleiding is zo nauwkeurig mogelijk en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

Wij baseren ons op de gegevens die momenteel bekend zijn. Aan de inhoud van deze 

handleiding kunt u dus geen rechten ontlenen. 

 

Mocht u toch problemen aan iets krijgen in uw woning, neemt u dan contact op met Seyster 

Veste.  

 

 

 

 

 


