Instructieboekje van uw vernieuwde woning
Bergblauwstraat 2 t/m 308 te Zaandam

Bergblauwstraat: _________

Fijn, de werkzaamheden zijn klaar, geniet van uw woning!
Uw woning is flink opgeknapt. Er zijn een aantal zaken veranderd in uw woning. In dit
boekje leest u hoe u het beste met de nieuwe onderdelen van uw woningen om kunt gaan
en hoe u deze onderdelen het beste onderhoudt.

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

blz. 1

Nieuwe kozijnen
- Bediening nieuwe ramen
- Voordeur op slot doen
- Schoonmaken ramen en kozijnen
- (Rol)gordijnen en/ of vitrage
- Condensvorming aan de buitenzijde
- Condensvorming aan de binnenzijde
- Ventilatieroosters
- Schoonmaken ventilatieroosters
- Onderhoud aan ramen en deuren

blz. 3
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 5
blz. 5
blz. 5
blz. 6
blz. 6

Mechanische ventilatie
- Nieuwe afzuiging
- Afzuigventielen
- Schoonmaken afzuigventielen
- Afzuigkap

blz. 7
blz. 7
blz. 8
blz. 8
blz. 8

Keuken
- Keukenkasten
- Schoonmaken keukenkasten en keukenblad
- Gebruik keukenblad
- Waterkokers en koffiezetapparaten
- Scharnieren / ladegeleiders
- Vaatwasser

blz. 9
blz. 9
blz. 9
blz. 9
blz. 9
blz. 9
blz.9

Inductiekookplaat
- Hoe werkt inductie
- De juiste pannen
- Beginnen met koken

blz. 11
blz. 11
blz. 12
blz. 13

Tegels, sanitair en kranen
- Tegels
- Kitvoegen
- Sanitair
- Waterslot
- Spoel leidingen goed door
- Waterleidingen en kranen
- Riool
- Hoofdafsluiter water

blz. 15
blz. 15
blz. 15
blz. 15
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz. 16
blz. 16

Verwarming en water
- Bespaar op de warmtekosten

blz. 17
blz. 17
1

-

Temperatuur in huis regelen
Meldingen op uw thermostaat
Energieverbruik nakijken
Waterverbruik

blz.
blz.
blz.
blz.

17
17
18
18

Intercom
- Wilt u een bezoeker binnen laten
- Laat vreemde niet binnen
- Volume van het oproepsignaal veranderen

blz. 19
blz. 19
blz. 19
blz. 19

Meterkast
- Wat is vervangen
- Groepenkast
- Rookmelder

blz. 20
blz. 20
blz. 20
blz. 20

Schotelbeleid ZVH
- Mag u een schotelantenne plaatsen?
- Wat zijn de voorwaarden voor het plaatsen van een schotel?
- Wat gebeurt er als u een schotel niet volgens de regels plaatst?

blz. 21
blz. 21
blz. 21
blz. 21

Tips!
-

blz. 22
blz. 22
blz. 22
blz. 22
blz. 22

Energie besparen
Afval weggooien
Balkon schoonmaken
Galerij schoonmaken

Opleveren

blz. 23

Iets stuk in uw woning
- Binnen 3 maanden na oplevering iets stuk?
- 3 maanden na oplevering iets stuk?
- Verstopping
- Spoedeisend
- Zelf doen

blz. 24
blz. 24
blz. 24
blz. 24
blz. 24
blz. 24

Bijlage
Bijlage 1: Garantie voorwaarden kookplaat
Bijlage 2: Uitlezen meter
Aanwezig in de keukenladen
- Gebruiksaanwijzing: inductiekookplaat
- Handleiding rookmelder

2

Nieuwe kozijnen
U hebt nieuwe kunststof kozijnen in uw woning gekregen.
Deze zijn wit aan de binnenzijde en donkergrijs aan de
buitenzijde. Schilder de kozijnen niet. Dit verzwakt de
kozijnen en leidt tot blijvende schade.
Bediening nieuwe ramen
De ramen die u nu heeft zijn draai-kiepramen. U kunt het
raam helemaal open zetten (draaistand) maar ook alleen aan
de bovenkant open zetten (valstand).

Draaistand

Valstand

Voordeur op slot doen
Uw voordeur is uitgerust met een driepuntsluiting, dit houdt in dat uw deur op 3 punten op
slot gaat. Om de deur op slot te kunnen doen dient u eerst de hendel naar boven te
bewegen en daarna de sleutel om te draaien. Wij adviseren u om de sleutel nooit in het slot
te laten zitten, andere bewoners / bezoekers met een sleutel kunnen de deur dan namelijk
niet meer open maken.
Schoonmaken ramen en kozijnen
De kozijnen en ramen maakt u het beste schoon met normaal vloeibaar reinigingsmiddel.
Gebruik hiervoor nooit schurende/bijtende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die
oplosmiddel bevatten zoals lijm of nagellakremover.
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Bij al uw kozijnen bevinden zich in de onderdorpel ontwateringsgaten. Deze ziet u als het
raam open is. Houdt deze ontwateringsgaten open en schoon. Als u deze niet goed schoon
houdt, is het mogelijk dat het water niet weg kan, waardoor lekkage ontstaat.

Ontwateringsgaten draaikiepramen

Ontwateringsgaten voordeur
(Rol)gordijnen en / of vitrage
Het beste kunt u uw gordijnen en / of vitrage monteren aan het plafond. U mag zelf niet
boren in de kozijnen. Dit veroorzaakt schade wat leidt tot warmteverlies.
Boven de blauwe streep kunt u
uw gordijnen of vitrage
monteren.

Onder de blauwe streep mag u
niet boren en kunt u dus geen
vitrage monteren!

4

Gebruik geen folie op de ramen. Door folie kan de warmte niet weg, waardoor het glas stuk
gaat (thermische breuk).

Condensvorming aan de buitenzijde
Condensvorming aan de buitenkant van het glas kan voorkomen. Vaak ontstaat het in het
voor- en najaar door verschil in de buiten- en binnentemperatuur en door de
luchtvochtigheid buiten. Condensvorming is geen fout in het product. Droogwrijven is niet
nodig.
Condensvorming aan de binnenzijde
Wanneer u onvoldoende ventileert kan het voorkomen dat er condensvorming aan de
binnenzijde van het raam ontstaan. Dit voorkomt u door de ventilatierooster open te houden
en de mechanische ventilatie op de juiste manier te gebruiken. Lees ventilatieroosters en
mechanische ventilatie (pagina 7) voor meer informatie.
Ventilatie roosters
De ventilatieroosters in uw woning zorgen er voor dat er de hele dag frisse lucht
binnenkomt. Het is daarom belangrijk deze vaak open te houden. Door middel van het
bedieningsstokje kunt u de roosters open en dicht zetten.

Open

Dicht
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Schoonmaken ventilatieroosters
Maak de ventilatieroosters twee keer per jaar schoon voor een goede ventilatie. Klik de
roosters los. Verwijder vuil en stof zachtjes met de stofzuiger. Neem het rooster af met een
licht-vochtige doek.

Losklikken rooster

Schoonmaken rooster

Onderhoud aan ramen en deuren
Om er voor te zorgen dat uw ramen en deuren goed blijven
draaien, raden wij u aan minimaal 1 maal per 2 jaar het
beslag en de sluitplaten in ramen en deuren goed te smeren.
Gebruik voor het smeren WD40 of een siliconenspray. U kunt
hier ook de rubbers in het kozijn mee insmeren. Dit voorkomt
uitdrogen en zo behouden ze hun afsluitfunctie.
(Roger navraag wel of niet in het boekje)
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Mechanische ventilatie
Uw woning is nu goed geïsoleerd, waardoor het nog belangrijker is om goed te ventileren.
Door goed ventileren voorkomt u een muffe lucht en schimmelvorming in huis.
Nieuwe afzuiging
Voor de nieuwe mechanische ventilatie zijn er motoren voor de afzuiging aangebracht. Deze
motoren staan op het dak. Deze motoren zuigen de lucht uit de hele flat centraal af.
De afzuiging staat 24 uur per dag aan op de comfortstand. Wanneer u naar bed gaat, zet u
de nachtstand aan. Bent u aan het koken, zet dan de max stand aan. Wanneer u gaat
douchen meet een sensor de lucht en gaat deze automatisch harder afzuigen.

Comfortstand
Ventilatiehoeveelheid wordt op basis van de luchtkwaliteit (CO2)
automatisch aangepast.

Nachtstand
Ventilator draait 7 uur op de middenstand voor voldoende verse
lucht tijdens de nacht.

Maximaal stand
Ventilator draait 1 uur of 15 minuten op de maximaal stand voor
optimale afvoer bij bijvoorbeeld koken of douchen

Instellen (bediening woonkamer)
De gewenste ventilatiestand kunt u instellen door op de
knop te drukken. Het led licht op bij de gekozen stand.

Instellen (bediening keuken)
De gewenste ventilatiestand kunt u instellen door op de
knop te drukken. Het lampje in het midden kleur kort
groen.
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Binnen luchtkwaliteit
Door de knop 1 aan te raken krijgt u een indicatie van
de ventilatiestand en luchtkwaliteit (CO2). Deze wordt 8
sec. zichtbaar
Wanneer het lampje groen is, is het CO2 gehalte in de
woningen goed. Kleurt deze oranje dan is deze matig.
Als dit het geval is, moet u beter ventileren en de max
stand aanzetten.

Afzuigventielen
In de keuken, badkamer en het toilet zijn er afzuigventielen aangebracht.
De lucht wordt vanuit deze ruimten via de afzuig-unit op het dak
afgevoerd. Hierdoor wordt uw woning geventileerd en ontstaat er minder
snel schimmel.
Schoonmaken afzuigventielen
De afzuigventielen in de keuken, badkamer en het toilet dient u
minimaal 1x per jaar schoon te maken. U kunt dit het beste doen met
allesreiniger opgelost in water.

Afzuigventiel keuken

Afzuigkap
Het is niet toegestaan om de afzuigkap rechtstreeks aan te sluiten op de
schacht! Andere bewoners krijgen last van uw keukenluchtjes.
U mag wel een recirculatieafzuigkap ophangen, deze werkt met filters en
wordt niet aangesloten op de schacht.
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Keuken
Keuken kasten
In het gootsteenkastje zitten de aansluitingen voor koud en warm water, vaatwasser kraan
en de afvoer. Let op met het inrichten van deze kast. Zet niets tegen de afvoer aan. Dit
voorkomt lekkages.
Schoonmaken keukenkasten en keukenblad
U kunt uw nieuwe keuken het beste schoonmaken met normale vloeibare allesreiniger
opgelost in water met behulp van een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen en houd
het blad en kastjes droog.
Gebruik keukenblad
Gebruik onderzetters op uw keukenblad. Een pan die direct van het kooktoestel komt, kan
meer dan 350º Celsius zijn. Dat is heet genoeg om uw werkblad blijvend te beschadigen.

Gebruik altijd een onderzetter…

…anders gaat uw keukenblad kapot!

Gebruik snijplanken. Hakken en snijden zal uw blad blijvend beschadigen. Bovendien is het
beter voor uw messen om een snijplank te gebruiken.
Waterkokers en koffiezetapparaten
Bij het verhitten van water ontstaat stoom, die bij waterkokers en koffiezetapparaten aan de
bovenzijde ontsnapt. Zet daarom uw waterkoker en koffiezetapparaten nooit onder
bovenkastjes, maar zorg ervoor dat opstijgende stoom vrij naar boven kan.
Schade ontstaan door verkeerd gebruik of onderhoud valt niet onder de garantie
van uw keuken.
Scharnieren/ladegeleiders
U dient de deurscharnieren éénmaal per jaar te smeren met een druppeltje olie. Om de
laden soepel te laten lopen moeten de ladegeleiders vrij worden gehouden van vuil.
Vaatwasser
De aansluiting voor de afvoer, water en stroom voor uw vaatwasser bevinden zich in het
gootsteenkastje. Vanaf de zijkant van deze kast kunt u gemakkelijk bij deze aansluitingen
komen. Omdat uw vaatwasser onder het keukenblad staat, adviseren wij u altijd zo lang te
wachten als in de gebruiksaanwijzing van uw vaatwasser wordt geadviseerd voordat u de
9

machine opent. Doe de klep in geen geval alleen op een kier open dit kan schade
veroorzaken aan de keuken.

Stopcontact t.b.v. uw vaatwasser

Kraan t.b.v. uw vaatwasser
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Inductiekookplaat
De flat is door de aanpak volledig gasloos geworden. Elektrisch koken is zuiniger en beter
voor het milieu. Het is bovendien veiliger voor u.
Hoe werkt inductie?
Inductie koken werkt door elektromagnetische trillingen die de warmte direct opwekken in
de pan, in plaats van indirect door het verwarmen van het glasoppervlak. Het glas wordt
alleen heet omdat de pan het uiteindelijk opwarmt.

ijzeren pan
magnetisch veld
keramische glasplaat
inductie spoelopgewekt
magnetisch veld

Bediening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

max. 1400 W zone
max. 1800 W zone
max. 1400 W zone
max. 1800 W zone
Glasplaat
Bedieningspaneel
AAN / UIT toets

Bovenaanzicht kookplaat

1.
2.
3.
4.
5.

Keuzetoetsen inductie kookzones
Vermogen / timer regeltoets
Vergrendeltoets
AAN / UIT toets
Timer toets

Ingezoomd bedieningspaneel
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De bedieningsknoppen kunt u bedienen door deze zachtjes aan te raken. Hard drukken is
niet nodig. Gebruik hiervoor de bal van uw vinger, niet alleen het topje.
Als u dit juist doet hoort u bij elke aanraking een piep.
Om er voor te zorgen dat de toetsen reageren, dienen
deze altijd schoon en droog te zijn. Een dun laagje water
kan er al voor zorgen dat de bedieningstoetsen moeilijk
te bedienen zijn. Raak de toetsen aan zonder
voorwerpen (zoals handschoenen etc.).
De juiste pannen
Inductie koken werkt anders dan op gas of keramisch koken. Daarom kunt u
alleen pannen gebruiken die geschikt zijn voor inductie koken. Deze pannen
herkent u aan het inductiesymbool op de verpakking of op de bodem van de
pan.
U kunt met een magneet controleren of uw pannen geschikt zijn voor inductie koken.
Beweeg de magneet richting de bodem van de pan. Als de magneet wordt aangetrokken
door de onderkant van de pan is deze geschikt voor inductie koken.
Als u geen magneet bij de hand heeft, kunt u het op de volgende manier testen:
1. Vul de pan die u wilt testen met een klein beetje water;
2. Volg de richtlijnen als vermeld onder ‘beginnen met koken’;
3. Als er geen U tevoorschijn komt op de plaats van het vermogen / tijd en het water warm
wordt is uw pan geschikt.
Let op! Pannen gemaakt van de volgende materialen zijn niet geschikt voor inductie koken:
zuiver roestvrijstaal, aluminium of koper zonder magnetische bodem, glas, hout, porselein,
keramiek en aardewerk.
Gebruik geen pannen met scherpe randen of met een bolle bodem

De bodem van uw pan moet glad zijn, vlak op het glas te staan en dezelfde afmeting te
hebben als de kookzone. Gebruik pannen die even groot zijn als de afbeelding van de
geselecteerde zone. Met een pan die net iets breder is dan de geselecteerde zone haalt u
een maximaal rendement uit de gebruikte energie. Een pan die iets kleiner is dan de
gekozen kookzone is minder efficiënt dan kan worden verwacht. Een pan waarvan de bodem
een doorsnede van minder dan 14 cm is te klein. Deze pan wordt mogelijk niet opgemerkt
door de kookplaat. Zet uw pan altijd in het midden van de kookzone.
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Til pannen altijd van de inductiekookplaat af. Glijden kan krassen op de glasplaat
veroorzaken.

Beginnen met koken
Stap 1
Druk op de AAN / UIT toets gedurende 3
seconden. Nadat u de kookplaat heeft
aangezet klinkt de zoemer één keer en
verschijnt “ – “ of “ – – “ bij alle
keuzetoetsen van de kookzones, wat
aangeeft dat de kookplaat nu stand-by is.
Stap 2
Plaats een geschikte pan op de kookzone
die u wenst te gebruiken.
Zorg dat de onderkant van de pan en de
kookzone schoon en droog zijn.

Stap 3
Raak de keuzetoets aan van de gewenste
kookzone en het indicatielampje naast de
toets begint te knipperen.

Stap 4
Kies een warmte-instelling door op de “-” of
“+” toets te drukken.
Op elk moment tijdens het koken kunt u de
warmte-instelling aanpassen.
Wanneer u niet binnen 1 minuut een
warmte-instelling kiest, schakelt de
kookplaat zich vanzelf uit. U dient dan weer
bij stap 1 te beginnen.

Als de weergave van de kookzone afwisselend knippert

met de

warmte-instelling betekent dit dat:
- u geen pan op de correcte kookzone heeft geplaatst;
- de pan die u gebruikt niet geschikt is voor inductie koken;
- de pan te klein is of niet goed in het midden van de kookzone is geplaatst.
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Er vindt geen verhitting plaats tenzij er een geschikte pan op de kookzone is geplaatst.
Het bedieningspaneel gaat na 1 minuut automatisch uit als er geen geschikte pan op de
kookzone staat.
Extra informatie over uw nieuwe kookplaat vindt u in bijlage 1 van dit boekje.
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Tegels, sanitair en kranen
Sanitair en tegelwerk dat vaak in contact staat met leidingwater, moet u regelmatig reinigen.
Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is om dit schoon te maken.
Tegels
Meestal is bij de oplevering nog een zogenaamde cementsluier op het tegelwerk aanwezig.
Deze gaat pas weg na meerdere keren schoonmaken. Gebruik geen cementsluierverwijderaar. Cementsluier kunt u verwijderen met een in water opgeloste allesreiniger.
Smeer de tegels in en laat deze enige tijd inwerken. Verwijder het schoonmaakmiddel en vuil
daarna met ruim water.
Ook voor de dagelijkse schoonmaak gebruikt u allesreiniger. Gebruik nooit antikalk, Cillit
Bang etc. dit maakt de voegen tussen de tegels stuk.
Kitvoegen
Om te zorgen dat de naden in de keuken, badkamer en het toilet
goed afgesloten zijn is er een siliconenkit toegepast. Controleer de
kitvoegen regelmatig op hechting en dichtheid, deze zorgen voor
de waterdichtheid en moeten daarom goed aansluiten.
Als kit in de keuken, badkamer of toilet donker wordt, dan is er
sprake van schimmelvorming. Dit geeft aan dat de ruimte
onvoldoende geventileerd wordt. Zorg voor goede ventilatie (zie
pagina 7 – Mechanische Ventilatie) en wrijf de natte kitvoeg droog
na gebruik.
Sanitair
Kitvoeg
Met allesreiniger kunt u het sanitair goed schoonhouden. Gebruik
geen agressieve middelen. Kunststof en verchroomde onderdelen mogen niet in aanraking
komen met chloor- of zoutzuurhoudende middelen, zoals wc-reiniger. Om kalk te verwijderen
kunt u het beste schoonmaakazijn gebruiken.
Waterslot
De watersloten zitten onder de wasmachine, vaatwasser en
wastafels. Ze zorgen ervoor dat luchtjes uit het riool niet in de
woning komen. Soms verdampt het water in het slot, waardoor
het toch gaat stinken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer u op
vakantie bent. U kunt dit oplossen door enkele tellen de kraan
aan te zetten waardoor het waterslot weer vol loopt.
Spoel leidingen goed door
Staat uw woning een tijd leeg of bent u langer dan een week niet
thuis geweest? Dan kunnen ziekmakende bacteriën zich
vermeerderen in de waterleidingen(legionella).
1. Spoel alle kranen in de woning met warm water. Laat het water
zeker 10 seconden doorlopen, nadat het warm is geworden.
2. Spoel hierna met koud water. Ook weer minimaal 10 seconden.

Waterslot wasmachine
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Waterleidingen en kranen
De douche, de wastafel en de keuken hebben mengkranen. Deze kranen kunnen gaan
‘fluiten’, door vuil en kalkafzetting. Maak het filtertje minimaal 1 keer per jaar schoon door
deze er af te draaien en af te spoelen.

Draai het onderste
gedeelte van de kraan
los

Draai net zolang door
tot het onderste gedeelte los is

U kunt het filtertje nu
uit elkaar halen en
schoonspoelen.

Goed om te weten: u kunt de kraan voor het schoonspoelen gewoon gebruiken zonder
filtertje.

Uit elkaar gehaald filtertje
Riool
Het riool is geen alleseter. Het toilet gebruikt u alleen voor het wegspoelen van uw ontlasting
en toiletpapier. Verder niets. (Zie ook: Afval weggooien, pagina 22).
Reinig minimaal 2 keer per jaar de afvoeren door deze los te schroeven en schoon te maken.
Maak ook regelmatig het doucheputje schoon. Het rooster kan eenvoudig uit het putje
worden genomen. Gebruik geen ontstoppingsmiddelen maar allesreiniger opgelost in warm
water.
Hoofdafsluiter water
Mocht u ook een kraan willen/ moeten vervangen of kunt u de kraan niet meer uitzetten dan
is het belangrijk om te weten dat de hoofdkraan zich boven het plafond in het toilet bevindt.
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Verwarming en water
U bent gewend dat de totale verwarmingskosten wordt gedeeld door het aantal woningen.
Na de verbouwing is dit niet meer zo. Uw verbruik wordt individueel bemeterd. Dit betekent
dat als u de verwarming vaker aan- of uitzet, u dit merkt op uw energierekening die u
betaalt aan ZVH.
Besparen op de warmtekosten
Om te besparen op uw warmtekosten kunt u het beste:
1. De verwarming niet hoger zetten dan 21º Celsius;
2. Wanneer u van huis weggaat of gaat slapen de verwarming op 16º Celsius zetten,
het verschil moet niet meer zijn dan 5º Celsius met de normale temperatuur;
3. Hebt u het bij 21º Celsius toch nog koud? Trek een extra trui of vest aan in plaats
van de verwarming hoger te zetten.
Temperatuur in huis regelen
Vroeger bediende u de verwarming met de radiatorknoppen, nu
kunt u de verwarming bedienen met de thermostaat die in de
woonkamer is aangebracht.
De woonkamertemperatuur wordt standaard op de thermostaat
aangegeven. De thermostaat meet continu hoe warm het is in de
woonkamer.
De temperatuurinstellingen kunt u wijzigen door de instelring te
verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde
temperatuur met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt
u de ingestelde temperatuur met een halve graad.

Thermostaat woonkamer

De ingestelde temperatuur kunt u zien door de instelring één
voelbare klik linksom of rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde
temperatuur dan knipperen. Na 5 seconden verschijnt de
woonkamertemperatuur weer op de thermostaat.
Al u de temperatuur instelt kan het zo zijn dat alleen een gedeelte van de radiator warm
word. Dit heeft er mee te maken dat als de gewenste temperatuur is bereikt de radiator niet
verder opwarmt.
Melding op uw thermostaat
De thermostaat is draadloos verbonden met het afleverapparaat. Op
de thermostaat ziet u het symbool

. Dit hoort zo.

Wanneer het symbool
in het scherm verschijnt, moeten de
baterijen vervangen worden.
Normaal in bedrijf
1. Verwijder de thermostaat van de montageplaat.
2. Verwijder de lege batterijen en plaats nieuwe terug in de grondplaat.
3. Breng de thermostaat weer aan op de montageplaat.
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Geen voeding naar
de thermostaat.

Controleer of de beschermfolie van de
batterijen is verwijderd of vervang de
batterijen.

Er is een storing in
het afleverapparaat.

Contoleer de handleiding van het
afleverapparaat.

RF communicatie
storing.

Raadpleeg de installateur.

Thermostaat
defect.

De thermostaat moet vervangen
worden, neem contact op met ZVH.

Energieverbruik nakijken
Wilt u zelf uw energieverbruik nakijken? Dan kan dit in de meterkast op het afleverapparaat.
Dit apparaat registreert hoeveel warmte en hoeveel warm water u hebt gebruik. Zie bijlage 2
van dit boekje voor een uitgebreide uitleg hierover.

Afleverapparaat

Energiemeter

Waterverbruik
Voor de verbouwing werd het totaal verbruik van water gedeeld door het aantal
appartementen, nu is het zo dat uw waterverbruik apart wordt gemeten. De meter bevindt
zicht boven het plafond van uw toilet en wordt automatische uitgelezen door ZVH.
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Watermeter

Intercom
De nieuwe (spreek-luister) intercom is aangebracht in de entree van uw woning. U kunt deze
makkelijk bedienen. Hieronder leest u hoe.

Deuropener toets

Volumeregelaar

Telefoonhoorn

Als er beneden voor de entree wordt aangebeld klinkt direct 5 seconde lang (3x) het
oproepsignaal. Na 5 seconde stopt het signaal en heeft u ca. 40 seconde de tijd om de hoorn
op te nemen en de oproep te beantwoorden. Na deze 40 seconde is de oproep vervallen.
Na het opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen
van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.
Wilt u een bezoeker binnen laten:
Druk dan voor ca 1 seconde op de deuropener. Hang nu de hoorn weer terug zodat de
installatie in rust gaat.
Laat vreemden niet binnen:
Inbrekers of mensen die niets in de flat te zoeken hebben, kunnen niet langer zomaar naar
binnen lopen. Dat is veiliger voor iedereen in de flat. Kent u de beller niet of vertrouwt u het
niet? Hang de hoorn weer terug. De bezoeker kan nu niet binnenkomen.
De installatie staat weer in rust.
Volume van het oproepsignaal veranderen
U kunt het volume van het oproepsignaal in drie verschillende standen plaatsen door middel
van het schuifje aan de rechterzijde.
Het schuifje in de bovenste stand = maximaal oproepsignaal
Het schuifje in het midden
= gemiddeld oproepsignaal
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Het schuifje naar onderen

= uit (Let op! U bent niet bereikbaar)

20

Meterkast en rookmelder
Wat is er vervangen?
In uw meterkast is de gehele verdeelkast (ook wel groepenkast) vervangen. De monteur
heeft een groepenindeling opgehangen in de meterkast zodat u kunt nalezen welke groep bij
welke schakelaar hoort.
Groepenkast
In uw groepenkast zijn zekeringeninstallatie-automaten aangebracht. Die werken als
beveiliging voor de groepen. Zekeringen schakelen uit als de groep te veel wordt belast. Ze
kunnen weer worden ingeschakeld door de schakelaar om te zetten.
Als er een kortsluiting ontstaat, doordat u bijvoorbeeld de stekker van een defect apparaat in
het stopcontact steekt, schakelt de aardlekschakelaar onmiddellijk uit.
Rookmelder
U heeft twee rookmelders gekregen, 1 in de hal en 1 in de entree. Deze zijn aangesloten op
stoom en raken dus niet snel leeg. Indien de stroom onverhoopt uitvalt zit er een batterij in
zodat de rookmelder altijd blijft werken.
Batterijstoring
Het lampje onder aan de rookmelder knippert 1 keer in de 5 seconde en er zijn 2 snelle
pieptonen om de 60 seconde. U dient de batterij te vervangen.
Storing door stof of vuil
Het lampje onder aan de rookmelder knippert 8 keer in de 8 seconde en er zijn 8 snelle
pieptonen om de 58 seconde. U dient de rookmelder schoon te maken.
In de keukenlade vindt u de complete handleiding van de rookmelders.
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Schotelbeleid ZVH
Mag u een schotelantenne plaatsen?
Het is voor huurders van ZVH niet toegestaan om schotels te monteren aan de balustrade of
gevel. Op het balkon geplaatste schotels mogen bovendien niet zichtbaar zijn vanaf de
straat. Tegenwoordig zijn er goede alternatieven zoals digitale televisie en internet. Het
plaatsen van een schotelantenne is onder voorwaarden wel toegestaan.
Wat zijn de voorwaarden voor het plaatsen van een schotel?
Het plaatsen van een schotelantenne is alleen toegestaan als aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• U mag in geen geval zelf boren in kozijnen of dakranden. Op aanvraag kan ZVH dit voor
u laten doen.
• De schotel mag aan de binnenzijde van het balkon worden geplaatst op een losse poot,
deze mag niet verankerd zijn op of aan het balkon.
• De schotel moet zodanig bevestigd worden dat er geen gevaar kan ontstaan (bijv. bij
storm). Er mag geen schade aan de woning of het woongebouw ontstaan. De schotel
mag niet worden aangebracht in de gemeenschappelijke ruimten van het woongebouw,
zoals galerijen of aan de eindgevel van het woongebouw.
Wat gebeurt er als u een schotel niet volgens de regels plaats?
ZVH controleert op naleving van de regels. Overtreders worden gewaarschuwd over de
vervolgstappen.
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Tips!
Energie besparen
De warmwatersterkte is toegenomen, dit maakt douchen een stuk aangenamer. Maar let op:
uw warmwaterverbruik kost geld en wordt per woning gemeten. Douche dus niet te lang.
Uw verwarming kunt u veel beter beheren door de thermostaat die is geplaatst in de
woonkamer. Wilt u geld besparen? Zet de kachel lager als u van huis gaat en zet de kachel
niet hoger dan 21º Celsius.
Vervang oude gloeilampen voor ledlampen, deze gebruiken veel minder energie.
Afval weggooien
Gewoon huisvuil kunt u inleveren in de afvalcontainers welke door de gemeente Zaanstad
worden geplaatst op het middenterrein. Hieronder leest u waar u overig afval kunt inleveren.
Vochtige doekjes, maandverband en tampons gooit u bij het gewone huisvuil.

Frituurvet

Frituurvet kunt u, in een gesloten plastic fles, inleveren bij bijvoorbeeld: Voetbalvereniging
RCZ in Zaandam of de Coop in Westzaan.

Batterijen

Lege batterijen vallen onder klein chemisch afval. Inleveren kan bij de Action, Zeeman en
Albert Heijn aan de Vermiljoenweg.

Grof afval

Grof afval kunt u wegbrengen naar het afvalbrengstation:
Symon Spiersweg 7
1506 RZ Zaanstad
Kunt u uw grof afval niet zelf naar het afvalbrengstation brengen? Maak dan een afspraak
voor het ophalen van uw grof afval.
Dit kan telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 0800 – 0700 of online via:
www.hvcgroep.nl
Balkon schoonmaken
Uw balkon is (of wordt nog) opnieuw gecoat. Dit houdt in dat er een nieuwe, harde verflaag,
met anti-sliplaag op komt. Daardoor is het beton weer goed bestand tegen de
weersinvloeden.
Wanneer de vloer net gecoat is mag u deze niet gelijk nat schoonmaken. U mag de vloer pas
14 dagen na het aanbrengen grondig nat schoonmaken volgens onderstaande stappen:
Veeg eerste het losse vuil met een zachte bezem of stoffer van uw balkon op.
Maak het balkon schoon met Ajax voor vloeren opgelost in water en laat dit 10 – 15 minuten
inwerken. Schrob de vloer schoon en spoel na met voldoende schoon water.
Galerij schoonmaken
De galerij kunt u volgens onderstaande stappen schoonmaken:
Veeg eerst het losse vuil met een zachte bezem of stoffer op, stofzuigen is ook mogelijk.
Maak de galerijvloer schoon met bijvoorbeeld allesreiniger of Dreft opgelost in water.
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Opleveren
Aan het einde van de werkzaamheden na werkdag 13 wordt uw woning opgeleverd met de
kwaliteitsmanager van ZVH en een uitvoerder van Ooijevaar. U als bewoner bent ook
uitgenodigd voor de oplevering om te controleren of alle nieuw aangebrachte onderdelen
volgens afspraak zijn gemaakt.
Tijdens de oplevering kunt u op de volgende punten letten:
1. Sluiten alle deuren en ramen naar behoren, gaan deze niet te zwaar.
2. Zijn alle bedieningssleuteltjes van de ramen en deuren aanwezig.
3. Zijn de nieuwe ramen krasvrij. (beoordeling vanaf 2 meter afstand)
4. Zijn de nieuwe kozijnen schadevrij.
5. Kunt u de ventilatieroosters in de ramen goed bedienen door middel van het
aangebrachte bedieningsstokje.
6. Zijn de gekozen opties, kleuren van de tegels, kleur van de keuken en eventuele
extra opties uitgevoerd zoals door u gekozen.
7. Is het nieuwe tegelwerk kras- en breukvrij.
8. Zijn er geen lekkages zichtbaar, bijvoorbeeld bij de afvoer in het keukenkastje.
Mochten er onverhoopt tijdens de oplevering gebreken zichtbaar zijn (zgn opleverpunten),
dan worden deze genoteerd. Direct na de oplevering wordt met u een afspraak gemaakt om
deze opleverpunten te verhelpen. Dit gebeurt doorgaans, als er geen levertijden zijn, binnen
5 werkdagen. De herstelde opleverpunten worden met u doorgenomen en als alles is
opgelost wordt u om een handtekening gevraagd.
Gebreken die u ná de oplevering meldt, worden indien mogelijk ook binnen 5 werkdagen
hersteld, maar zijn formeel geen opleverpunten meer. Indien deze nagekomen gebreken niet
binnen 5 dagen hersteld zijn, is dit geen reden om uw handtekening niet te plaatsen voor de
herstelde opleverpunten.
Mocht u voor de oplevering al iets op merken, dan kunt u dit per mail aangeven:
kleurenflats@ooijevaar.nl.
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Iets stuk in uw woning?
Binnen 3 maanden na oplevering iets stuk?
Lekt er bijvoorbeeld een kraan binnen 3 maanden na oplevering? Dan kunt u contact op
nemen met Ooijevaar | bevlogen bouwers tussen 8:00 – 17:00 uur op telefoonnummer:
072 511 86 96. Ook kunt u mailen naar info@ooijevaar.nl onder vermelding van uw adres.
Kan een klacht niet wachten (bijvoorbeeld lekkage aan waterleidingen of een daklekkage).
Dan kunt u hetzelfde nummer bellen, deze wordt dan doorgeschakeld. Let op! dit is alleen
voor spoedeisende zaken.

Opleverdatum:
___________________________________________________________________________
3 maanden na oplevering iets stuk?
Niet spoedeisende reparaties kunnen online 24 uur per dag worden doorgegeven op:
www.zvh.nl. U kunt telefonisch contact opnemen met ZVH van maandag tot en met
donderdag van 9:00 – 16:30 uur en op vrijdag van 9:00 – 12:00 uur via telefoonnummer
075 681 1711.
Garantie kookplaat
Op de nieuwe inductiekookplaat krijgt u standaard 2 jaar garantie vanaf de dag van de
oplevering, de garantievoorwaarden kunt u als bijlage 2 van dit boekje terugvinden.
Heeft u garantieklachten dan kunt u contact op nemen met Dengo via telefoonnummer:
0516 – 512041 of via e-mail: info@dengo.nl.
Spoedeisend
Voor spoedeisende reparaties (lekkage aan waterleidingen, storing aan het elektrische net,
daklekkage, brand of glasbreuk) kunt u ZVH bellen. Buiten openingstijden is ZVH alleen
telefonisch bereikbaar voor echt spoedeisende reparaties.
Verstopping
Is de afvoer in uw woning verstopt? Bel dan direct met de firma SOP op telefoonnummer
075 - 615 88 66. Indien de verstopping komt door nalatigheid, vet of voorwerpen in de
afvoer, brengt ZVH de kosten bij u in rekening.
Zelf doen?
Niet alle reparaties vallen onder de verantwoordelijkheid van ZVH. In het onderhouds-ABC
ziet u wat ZVH voor u repareert en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.
Met een ZVH onderhoudsabonnement kunt u een aantal reparaties waar u normaal
gesproken zelf verantwoordelijk voor bent, aan ZVH uitbesteden.
Meer informatie hier over kunt u terugvinden op de website: www.zvh.nl/ik-benhuurder/reparaties-en-onderhoud/
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