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Inleiding 

SWZ en Mateboer Bouw B.V. gaan uw woning renoveren. Zo krijgt uw woning niet alleen een 

nieuw uiterlijk, maar is uw woning straks ook voorzien van isolerende maatregelen, zoals dak- 

en gevelisolatie, mechanische ventilatie, nieuw verwarmingssysteem en is het gas uit de wo-

ning gehaald. Dit alles zorgt voor meer wooncomfort en een woning die energiezuiniger is. 

Deze veranderingen brengen voor u als bewoner ook het een en ander met zich mee. Zo 

heeft u dan de beschikking over een mechanisch ventilatiesysteem. In dit deel van het  

bouwmaatje vertellen wij u graag over de nieuwe situatie. U kunt hier dan op een goede 

manier gebruik van maken en gemak van hebben.

Met vriendelijke groeten, 

Het projectteam  
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Ventilatieroosters

Veel ramen zijn voorzien van ventilatieroosters. 

Met deze roosters regelt u, wanneer u wilt, de toevoer van 

verse lucht in de ruimte. De roosters zijn standaard voor-

zien van een zelf-regelende klep. De klep zorgt ervoor dat 

de luchthoeveelheid constant blijft, onafhankelijk van de 

windsnelheid.  Bij harde wind zal de klep iets meer dicht 

gaan staan, maar hij zal nooit helemaal afsluiten. De roosters 

blijven altijd 10% open staan. U kunt het rooster ook handmatig 

regelen. De open-dichtklep kan in elke gewenste stand worden gezet. 

Door de hendel omlaag te bewegen gaat het rooster 

verder open. 

Advies, houd de roosters zoveel mogelijk open om de toevoer van verse lucht mogelijk te maken.

De woning heeft nu een andere isolatiewaarde en kierafdichting. Om vochtproblemen te 

voorkomen is het erg belangrijk om goed te ventileren. Tijdelijk (gedeeltelijk) dicht zetten mag 

natuurlijk, maar vergeet de roosters niet weer te openen.

Mechanisch ventilatiesysteem

In uw woning is een mechanisch ventilatiesysteem geplaatst. De mechanische  

ventilatiebox is in de kast in de slaapkamer geplaatst. Via kanalen wordt lucht afgezogen in de bad-

kamer, toilet en keuken. Deze lucht wordt via de box naar buiten afgevoerd. 

Hoe bedient u het systeem?

Het systeem heeft verschillende standen. In de afbeelding hieronder worden de standen uitgelegd.  

Het mechanisch ventilatiesysteem kan niet uitgezet worden, alleen door de stekker eruit te halen. Dit 

wordt afgeraden, omdat u dan geen goed werkend ventilatieysteem heeft in de woning en meer kans 

op vocht en schimmel. 
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De ventilatie handmatig 10 minuten op maximaal zetten.

De ventilatie handmatig 30 minuten op maximaal zetten.

De ventilatie handmatig 60 minuten op maximaal zetten.

De tijdelijke ventilatie in de hoogste stand beëindigen. De ventilatieunit zal 
terugkeren naar de laatst gekozen ventilatiestand op  de bedieningseenheid.

Hoe bedient u het systeem?

Het systeem heeft 3 verschillende standen. 

In de afbeelding hieronder worden de standen uitgelegd. 

Het is een vraaggestuurd ventilatiesysteem en staat op de 

automatische stand. Het is ook mogelijk om het systeem 

handmatig te bedienen. Als u gaat douchen wordt er 

geadviseerd om tijdelijk extra ventilatie in te zetten. U kunt 

dan drukken op 60 minuten.
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CO2 sensor

In de woonkamer komt er een kastje te hangen die de lucht-

kwaliteit meet. Standaard staat die op de automatische 

stand. Dit zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in de woning 

goed is.

U kunt de stand zelf instellen:

1   Bovenste knop (afwezig)

2   Middelste knop (aanwezig)

3   Onderste knop (maximaal)

      Co2 (automatisch)

Na 12 uur gaat de sensor weer naar de automatische stand. 

De gekozen stand wordt aangegeven met een groen lampje. 

Wanneer het Co2 tekentje rood wordt, open dan een deur of raam. Om dit systeem goed te laten werken 

is het van belang dat de roosters open staan, zodat er voldoende frisse lucht de woning in kan. 

1

3

2
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Kozijnen beglazing 

Folie 

Vaak plakken bewoners folie aan de binnen-

zijde van de beglazing. Dit kan voor proble-

men zorgen. Bij het nieuwe glas is er een 

grote kans dat er scheuren in komen. Dit 

wordt wel een ‘thermische breuk’ genoemd. 

Het plakken van folie raden wij daarom 

af, omdat hiermee de garantie op het glas 

vervalt. 

Mocht u wel folie plakken, dan gebeurt dat op 

eigen risico. 

✗✗

Condens 

Het is mogelijk dat er in het voor- en najaar condens op de 

buitenzijde van de ramen ontstaat. Dit treedt op wanneer 

de temperatuur buiten daalt en de luchtvochtigheid hoog 

is. Het feit dat er condens aan de buitenzijde van het glas 

optreedt, is geen productfout, maar het gevolg van hoge 

warmte-isolatie en is dus niet erg. 

 

  

 

  

1
2
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Centrale verwarming

Alle bewoners hebben een nieuwe  

verwarming in de woning gekregen.

In de woonkamer hangt bij u een  

thermostaat waarmee u de centrale 

verwarming kunt bedienen.

Graag leggen wij u uit hoe dit systeem 

werkt.

Kamertemperatuur

De kamertemperatuur wordt standaard in het 

venster weergegeven. De thermostaat meet de

kamertemperatuur continu in de kamer waar hij hangt.

Verwarming
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Ingestelde temperatuur

De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur 

in de ruimte waar de thermostaat hangt.

U stelt de thermostaat hierop in. De thermostaat zal zo 

nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur voor 

die ruimte handhaven.

U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de 

draai-/instelring één voelbare klik linksom of

rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur 

dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de

ruimtetemperatuur weer in het venster.

NB: Bij de eerste inbedrijfstelling bedraagt de ingestelde temperatuur standaard 17°C.

Na stroomuitval zal altijd de laatst ingestelde temperatuur weer actief zijn.

De temperatuurinstelling wijzigen

Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan 

kunt u de temperatuurinstelling wijzigen. U doet dit

door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik 

linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur

met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt 

de ingestelde temperatuur met een halve graad.

U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het  

venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring

los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de ruimte-

temperatuur in het venster. De thermostaat zal de

temperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk aanpassen  

naar de zojuist ingestelde temperatuur.
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Nachtverlaging

Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het best op een lagere temperatuur worden ingesteld. 

Zo wordt er energie bespaard. In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5°C aanbevolen. 

Batterijen vervangen

Wanneer het symbool           in het scherm wordt weergegeven, moeten de batterijen vervangen 

worden. Verwijder de thermostaat en haal de lege batterij eruit. Stop de nieuwe batterij erin en plaats 

de thermostaat terug. Breng de thermostaat weer aan op de montageplaat.

Storingswijzer

 Normaal bedrijf.  De Round Wireless communiceert draadloos met andere   

  draadloze apparatuur. Wanneer deze aan elkaar zijn   

  toegewezen zal het symbool standaard in uitleesvenster   

  worden weergegeven.

 Geen voeding naar  Controleer of het beschermfolie van de batterijen is 

 de thermostaat. verwijderd. Vervang eventueel de batterijen.

 Het cv-toestel heeft  Er verschijnt een “F” eventueel gevolgd door een één- of   

 een storing.  tweecijferige code. Raadpleeg de handleiding van het 

  cv-toestel voor een verklaring van deze code.

 RF communicatie  Controleer de of de stekker goed aangesloten is.    

 storing.  Raadpleeg uw installateur.

 Thermostaat defect.  De thermostaat moet worden vervangen.
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Gebruik van deuren, ramen en sloten. 

Uw woning is voorzien van nieuwe kozijnen. Dit betekent dat u ook nieuwe deuren en draairamen in 

de gevel heeft. 

Buitendeuren 

In de deuren van uw woning zit een meerpuntssluiting (MPS). Dit slot vergrendelt uw deur op meer-

dere punten. Deze MPS is niet alleen ontwikkeld voor meer veiligheid, maar maakt het ook mogelijk 

om de deur snel en eenvoudig af te sluiten. Om een goede bediening te garanderen, volgt hier een 

korte beschrijving van deze functie.

Voordeurfunctie:

 Deur dichtrekken.

 Als er niemand meer in de woning is de deur vergrendelen door een halve slag te draaien met de 

sleutel.

 Openen van de deur door middel van het opendraaien met de sleutel.

 Als u binnen in de woning bent de deur op slot draaien met de sleutel, zodat de haken van de 

MPS weer sluiten en u kieren voorkomt.

Achterdeurfunctie:

 De deur dichtrekken en de greep krachtig omhoog bewegen (de haken van de MPS sluiten in het 

kozijn).

 U kunt de deur nog wel van buitenaf openen door de greep naar beneden te bewegen.

 Wanneer u de deur op slot wilt doen dan de greep omhoog bewegen en de deur met de sleutel 

op slot draaien. 

 Openen van de deur door middel van het opendraaien met de sleutel.

 Vervolgens de greep krachtig neerwaarts bewegen (de haken van de MPS worden nu ingetrokken).

 Als u binnen in de woning bent de kruk krachtig omhoog bewegen, zodat de haken van de MPS 

weer sluiten en u kieren voorkomt.
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Draaikiepramen 

De woningen zijn voorzien van draaikiepramen. 

De draaikiepramen zijn in drie standen te gebruiken: 

Werking van de ramen

a) Raam sluiten en de greep naar onderen 

 bewegen (A) het raam is afgesloten.

b) Zet de greep in horizontale positie, het 

 beslag is nu ontgrendeld en het raam 

 kan volledig geopend worden (B).

c) Nadat het raam weer gesloten is, de 

 greep omhoog bewegen. 

 Het beslag is nu ontgrendeld en het raam kan in de 

 kiepstand worden gezet (C).

De reset hendel

Soms kan het voorkomen dat een kunststof draaikiep-

raam tegelijkertijd in de draai- EN in de kiepstand terecht 

komt. Dit is geen defect, maar kan soms voorkomen door 

een verkeerde bediening of door een te snelle beweging 

met de kruk. U kunt dit oplossen door de volgende stap-

pen te volgen;

1. Duw het raam aan de scharnierkant terug tegen het 

kozijn zodat het raam terug in de “draaistand” komt.

2. Op de kop van het raam ziet u nu een schuin palletje wat u 

kunt bewegen.

3. Beweeg dit palletje tegen het raam aan.

4. Terwijl u het palletje tegenhoudt 

 beweegt u de raamkruk naar de 

 draaistand.

Let op: Sluit het raam goed voordat u van de draaistand (b) overgaat naar de kiepstand (c). 

  

A
D

B

C  

horizontaal draaien
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Onderhoud- en schoonmaak tips 
keuken, badkamer en toilet.  

Aanrechtblad

Plaats nooit hete pannen en/of voorwerpen direct op het aanrechtblad, 

gebruik hiervoor altijd onderzetters. Tevens is het raadzaam om een snij-

plank te gebruiken tegen krassen in het blad. Schade die door hete voorwerpen 

of anderszins is veroorzaakt zijn voor rekening van de bewoner. 

Het oppervlak heeft geen bijzonder onderhoud nodig. Reinig het blad regelmatig met een zacht 

schoonmaakmiddel, zoals groene zeep.

In geval van ernstige vervuiling kunt u een passend middel als chloor of ander bleekmiddel gebruiken. 

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing van het middel. Spoel goed na met schoon water en maak het 

oppervlak met een schone doek droog. 

Wandtegels 

Wandtegels reinigt u het beste met water en een mild schoonmaakmiddel. U kunt ook 

een kalkverwijderaar aan het water toevoegen. Altijd met veel water naspoelen. 

Vloertegels  

Vloertegels moeten regelmatig gestofzuigd en af en toe gedweild worden met water. Hieraan kunt u 

een reinigingsmiddel toevoegen. Zorg er steeds voor dat het vuile dweilwater volledig van de vloer 

afgenomen wordt. Spoel daarom de vloer grondig na met een ruime hoeveelheid schoon water. Zo 

voorkomt u dat de tegels na het opdrogen strepen vertonen. U kunt de vloer ook afnemen met een 

droge doek om achterblijvend vuil te verwijderen. Wees altijd voorzichtig met reinigingsmiddelen die 

chemische bestanddelen: ze kunnen een vetsluier achterlaten die vuil aantrekt. 
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Aanmelden zonnepanelen  

Meld uw zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers aan op www.energieleveren.nl

Aanmelden gaat als volgt:

Stap 1: Vul uw adresgegevens en de laatste 6 tekens van uw meternummer1 in.

Stap 2: Vul uw contactgegevens in en verifieer uw e-mailadres.

Stap 3: Vul de gegevens van uw zonnepanelen2 of andere elektriciteitsopwekker in.

Bewoners kunnen Mateboer Bouw B.V. machtigen om de zonnepanelen aan te 

melden voor hun woning.

Noot 1: 

Noot 2: Opgesteld vermogen zonnepanelen is 2 x 310 Wattpiek (Wp), is totaal 620 Wattpiek (Wp)
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SWZ en Mateboer Bouw B.V. 
wensen u veel plezier in uw vernieuwde woning.

Bouwmaatje.



Bouwmaatje.

Bedankt voor de 
medewerking!


