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1.  Inleiding
 
Welkom in uw gerenoveerde woning. In deze handleiding vindt u  
praktische informatie over de aanpassingen in uw woning. Bewaar 
deze handleiding in de meterkast, zodat u deze snel terug kunt  
vinden als u iets wilt opzoeken.  

Wierden en Borgen  
wenst u veel woonplezier! 
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2.  Garanties en onderhoud

De eerste 3 maanden
Wij doen er alles aan om de woning zo goed mogelijk aan u op te leveren. Toch 
kan het zijn dat sommige dingen niet goed werken. Heeft u in de eerste drie 
maanden na oplevering klachten over de aanpassingen in uw woning? U kunt 
hierbij denken aan het slecht sluiten van ramen of deuren of het lekken van 
een kraan. Neem dan contact op met ons Woonpunt via het telefoonnummer 
(050) 402 37 50 of het e-mailadres woonpunt@wierdenenborgen.nl. U kunt de 
klachten het beste verzamelen en deze in één keer aan ons doorgeven. 

Opleverdatum                                   adres naamstraat  nr.  op dag - maand - jaar 

Dringend reparatieverzoek
Heeft u een dringend reparatieverzoek, zoals een gesprongen waterleiding 
of kortsluiting in de woning? Neem dan meteen contact op met Wierden en 
Borgen via het telefoonnummer (050) 402 37 50.  

Is ons kantoor gesloten? Bel dan met Boekema Vastgoedonderhoud: 
(050) 579 14 68. 

Boekema Vastgoedonderhoud is bereikbaar van:
• maandag tot en met donderdag vanaf 16:30 uur tot 8:00 uur  

de volgende ochtend
• vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur tot maandagochtend 8:00 uur
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3.  Zonnepanelen 

Op uw woning liggen zonnepanelen. Deze leveren energie aan uw woning.  
Als uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u verbruikt, leveren ze  
deze energie terug aan het elektriciteitsnet. 

De zonnepanelen op uw woning registreren 
Het is verplicht om de zonnepanelen op uw woning te registeren. Dit moet u 
zelf doen binnen twee maanden na ingebruikname van de zonnepanelen.  
U kunt uw zonnepanelen registeren via www.energieleveren.nl. Na registratie 
krijgt u een bevestigingsbrief van uw netbeheerder. 

Waar vind ik het vermogen van mijn installatie? 
Het vermogen van uw installatie staat vermeld op de productspecificaties.  
Het vermogen is benoemd in kilowatt (kW) of Watt piek (Wp). In uw geval  
liggen er zes zonnepanelen op het dak. Uw omvormer heeft een Wp van  
2.000 Watt, uw zonnepanelen hebben elk een Wp van 320 Watt.
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Waarom is het belangrijk mijn zonnepanelen te registeren? 
Het is belangrijk om uw zonnepanelen te registreren, vanwege: 
• Wettelijke verplichting; het is wettelijk verplicht om zonnepanelen te  

registeren volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.  
Met uw zonnepanelen heeft u namelijk een eigen elektriciteitsopwekker. 

• Uw energierekening; door uw zonnepanelen te registeren op  
www.energieleveren.nl weet u zeker dat de juiste gegevens bekend zijn 
om geld terug te krijgen als u meer energie opwekt dan u verbruikt.  
Kijk op www.wetten.overheid.nl en de website van uw energieleverancier 
voor de regels en voorwaarden.

• Veiligheid: de netbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
 elektriciteitsnetwerk. De beheerder wil graag weten welke  klanten zelf 
 energie leveren aan het net. Zo weet de beheerder of het elektriciteits-
net deze  hoeveelheid stroom nog aankan. Dit is van belang bij storingen, 
 werkzaamheden of calamiteiten. 

• Het milieu: steeds meer mensen wekken zelf duurzame energie op.  
De overheid wil dit graag goed in kaart brengen. Door uw productie-installatie 
te registeren op www.energieleveren.nl heeft de overheid inzicht in  
hoeveel elektriciteit we in Nederland met zonnepanelen opwekken.   

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Netbeheerders gebruiken uw gegevens om het elektriciteitsnet zo goed 
 mogelijk te beheren. Dit hoort bij hun wettelijke publieke taak. Uw gegevens 
blijven volledig vertrouwelijk.

Wat gebeurt er als mijn zonnepanelen meer energie  
opwekken dan ik verbruik? 
Hebben uw zonnepanelen meer energie opgewekt dan u verbruikt? Dan gaat 
deze energie naar het elektriciteitsnet. U krijgt hiervoor geld terug van uw 
energieleverancier. Ze verrekenen de energie die uw zonnepanelen opleveren 
met de energie die u verbruikt. Dit heet salderen. Hierover maakt u afspraken 
met uw energieleverancier.

U hoeft de zonnepanelen niet schoon te maken. Regen spoelt namelijk  
het meeste stof en ander vuil van de zonnepanelen.
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4. Ventilatie

Goede ventilatie is belangrijk. Het ventileren zorgt ervoor dat het vocht in 
uw woning naar buiten kan. Dit kan via het raam, ventilatieroosters en via 
mechanische ventilatie. Vocht ontstaat bijvoorbeeld door koken, douchen en 
het drogen van de was. In uw woning hebben we mechanische ventilatie en 
ventilatieroosters aangebracht.

Mechanische ventilatie
De mechanische ventilatie zorgt voor de afzuiging van de lucht. De afzuig- 
punten zitten in het toilet, de badkamer en de woonkamer/keuken.  
De mechanische ventilatie heeft een CO2-sensor en een vochtsensor. Deze 
sensoren zorgen ervoor dat de mechanische ventilatie meer gaat ventileren 
als er te veel CO2 of vocht in de woning is. Als u bijvoorbeeld gaat douchen, 
schakelt het apparaat automatisch naar een hogere stand waardoor er meer 
(vochtige) lucht wordt afgezogen. Ook als er meer mensen in de woning zijn, 
schakelt hij tijdelijk naar een hogere stand. Zo wordt er altijd zo goed mogelijk 
geventileerd. Ook kunt u de mechanische installatie zelf met een afstands- 
bediening in een hogere of lagere stand zetten. 

Onderhoud mechanische ventilatie
De ventielen van de afzuigpunten van de mechanische ventilatie kunt u zelf 
met een vochtig doekje schoonmaken. Zijn de ventielen erg vies? Haal ze  
dan voorzichtig uit de wand of het plafond en leg ze in een sopje. Merk de  
ventielen dan wel met een plakkertje. U moet ze namelijk op precies  dezelfde 
 manier terugplaatsen. De ventielen zijn namelijk afgesteld op de ruimte waar 
ze hangen. We laten het mechanisch ventilatiesysteem om de twee jaar 
 controleren en reinigen. Eens in de acht jaar komt er een onderhoudsbedrijf 
bij u langs om de ventilatiekanalen te reinigen.

Uw mechanische ventilatie werkt het beste als u de ventilatieroosters 
openzet en ramen gesloten houdt. 
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Ventilatieroosters
De mechanische ventilatie voert alleen lucht af en brengt geen verse lucht in 
de woning. De frisse lucht komt in uw woning via de ventilatieroosters in uw 
ramen. Daarom is het belangrijk de ventilatieroosters open te zetten. Is er 
sprake van calamiteiten buiten, bijvoorbeeld brand of rook? Dan kunt u de 
ventilatieroosters sluiten met behulp van het schuifje bij het rooster.  
De aanvoer van lucht gebeurt dus op een andere plaats in de woning dan het 
 afzuigen van lucht. Om ervoor te zorgen dat u in uw hele woning frisse lucht 
hebt, zit er ruimte onder alle deuren in huis. 
 

Houd met het leggen van een nieuwe vloer rekening met de dikte  
van het materiaal. Zorg ervoor dat er altijd een kier van minimaal  
15 millimeter onder de deuren openblijft.
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5. Meterkast en rookmelder

Meterkast
U heeft een nieuwe meterkast gekregen met extra groepen. We hebben extra 
groepen gemaakt voor de wasmachine, elektrisch koken en de zonnepanelen. 
Als u heeft gekozen voor een aansluiting voor de afwasmachine, is hier ook 
een aparte groep voor gemaakt. In de meterkast hangt een kaart waarop u 
kunt zien op welke groep de nieuwe onderdelen zijn aangesloten.

Rookmelder 
Op iedere verdieping hebben we een rookmelder op accu geplaatst.  
Deze accu gaat 10 jaar mee. Na 10 jaar vervangen wij de rookmelder voor u.



11

TIP

TIP

6.   Keuken

Elektrisch koken
In de keuken komt een aansluiting voor elektrisch koken. Hierop kunt u een 
elektrisch kooktoestel aansluiten van maximaal 7200 Watt. Wilt u toch een 
kooktoestel aansluiten met een hogere wattage? Neem dan contact op met 
Wierden en Borgen. De extra kosten voor het vervangen van de aansluiting  
zijn voor uw eigen rekening. 

 
Kookte u altijd op gas en stapt u over op elektrisch koken? Koop dan 
eerst nieuwe pannen voordat u gaat koken. Koken op gas zorgt er 
namelijk voor dat de bodem van de pan kromtrekt. Een kromme  
bodem raakt uw elektrische kookplaat niet goed. Hierdoor wordt  
de pan niet goed warm.

Koken op inductie gaat sneller dan koken met gas. Loop daarom niet 
weg als u aan het koken bent. De kans dat uw pan overkookt is  
namelijk veel groter. Ook verbrandt uw eten sneller als u even een 
moment niet oplet. 

Afwasmachine-aansluiting 
We hebben een afwasmachine-aansluiting gemaakt als u hiervoor heeft  
gekozen. De aansluiting bestaat uit een wateraansluiting, stroompunt en  
een waterafvoer. 
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7.  Deuren, kozijnen  
en gevelplanken

Deuren 
U heeft een nieuwe voordeur, achterdeur en bergingsdeur. Alle deuren  
hebben dezelfde sleutel. De sloten hebben 3 sterren SKG beslag.

Leg een sleutel bij een van uw buren die u vertrouwt. Zo kunt u ook 
weer in uw huis komen als u uw sleutel kwijt bent of vergeten. 

Schilderen
De buitenkant van de woning mag u niet schilderen.  

Gevelplanken
Uw woning heeft nieuwe gevelplanken gekregen. U mag hier geen schroeven 
indraaien, spijkers inslaan of dingen aan ophangen. Daar zijn de platen niet 
geschikt voor. Als u bijvoorbeeld een vogelhuisje of vlaggenstokhouder aan 
uw woning wilt ophangen, kunt u deze vastmaken aan de stenen muur. 

Als u de gevelplanken wilt schoonmaken, dan kunt u dat het beste doen met 
milde schoonmaakmiddelen zoals autoshampoo. Dit kunt u dan mengen met 
lauw water. 

Achter de oude gevelplanken maakten de mussen graag nestjes.  
Bij de nieuwe gevelplanken gaat dat een stuk lastiger. Daarom  
hebben wij in de buurt meerdere nestkasten opgehangen. Maar  
ook u kunt de mus helpen door een vogelhuisje in de tuin of aan  
de muur op te hangen.
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8. Isolatiemateriaal dak 

Onder uw schuine daken hebben we isolatieplaten aangebracht. U kunt hier 
beter geen schroeven indraaien, spijkers inslaan of dingen aan ophangen. 
Daar zijn de platen niet sterk genoeg voor. De isolatieplaten zitten tussen  
de balken. Wilt u bijvoorbeeld een lamp ophangen, dan kunt u dat het beste 
aan de balk doen. Ook adviseren we om de isolatieplaten niet te schilderen. 
Het materiaal is namelijk niet geschikt om te verven.  

Uw woning is nu zeer goed geïsoleerd. Dat betekent dat het  
in de winter lekker warm blijft in huis en in de zomer een stuk koeler. 
Houd ramen en deuren in de zomer overdag gesloten, om het zo  
koel mogelijk te houden. Vooral als de temperatuur buiten hoger  
is dan binnen.
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Belangrijkste 

TIPS
op een rij

U hoeft zonnepanelen niet schoon te maken. Regen spoelt 
 namelijk het meeste stof en ander vuil van de zonnepanelen.

Uw mechanische ventilatie werkt het beste als u de ventilatie- 
roosters openzet en ramen gesloten houdt. 

Houd met het leggen van een nieuwe vloer rekening met de  
dikte van het materiaal. Zorg ervoor dat er altijd een kier van  
minimaal 15 millimeter onder de deuren openblijft.

Kookte u altijd op gas en stapt u over op elektrisch koken?  
Koop dan eerst nieuwe pannen voordat u gaat koken. Koken op 
gas zorgt er namelijk voor dat de bodem van de pan kromtrekt. 
Een kromme bodem raakt uw elektrische kookplaat niet goed. 
Hierdoor wordt de pan niet goed warm.  

Leg een sleutel bij een van uw buren die u vertrouwt. Zo kunt u  
ook weer in uw huis komen als u uw sleutel kwijt bent of vergeten. 

Houd ramen en deuren in de zomer overdag gesloten,  
om het binnen zo koel mogelijk te houden. 
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Heeft u vragen?
   Onze website:  

www.wierdenenborgen.nl
   Ons telefoonnummer:  

(050) 402 37 50
  Ons e-mailadres:  

woonpunt@wierdenenborgen.nl

www.wierdenenborgen.nl


