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• Boor, hak of zaag nooit gaten in de vloer op de begane grond. 

 Hier ligt vloerverwarming in. 

• De hoofdkraan van het water zit in de meterkast.

• U mag niet boren in verband met leidingen: 

 - 30 cm naast de kozijnen

 - Boven, onder en naast (10 cm) een stopcontact

 - In de vloeren 

• Boor/spijker en schroef niet in de kunststof kozijnen en ramen. 

• U mag niet boren of schroeven in de buitengevel zonder toestemming.

• Wilt u zonwering ophangen?    

 Vraag eerst toestemming aan Talis via een ZAV-formulier. 

• Laat de thermostaat altijd op dezelfde gewenste temperatuur staan.

• Door de WTW (Warmte Terug Win Installatie) krijgt u frisse lucht in huis. 

 U hoeft dus geen ramen open te zetten om te ventileren. U bespaart energie 

 als u de ramen dicht houdt. Zorg dat de WTW altijd aanblijft.

• Wilt u iets zwaars ophangen in huis? 

 Gebruik dan bij voorkeur een hollewandplug en een schroef. 

• Verander de instellingen van de installaties niet. 

 Deze zijn ingesteld door de installateur.

• Let op Legionella. 

 Bent u langer dan een week van huis, laat het water dan eerst 3 min lopen 

 voordat u het water gebruikt. Denk er ook aan de douche door te spoelen.

• Vergeet uw huissleutel niet! 

 De deuren zijn voorzien van inbraakwerende 3-puntsluitingen.

 Openbreken is kostbaar en de kosten zijn voor de huurder. 

• Een elektrische kookplaat voor de keuken moet een Perilex  

 aansluiting hebben over twee fasen.  

• Sluit geen elektrische kachels aan boven de 500 Watt. 

• Alle installaties werken op elektriciteit.  

 Als u te veel huishoudelijke apparaten tegelijk aanzet, is er kans op overbelasting. 

 De stop (aardlek) kan eruit springen of u krijgt geen warm water meer. U heeft de 

 standaard 3x 25A aansluiting bij de netwerkleverancier.

• In de technische ruimte lopen zeer hete leidingen. 

 Leg geen spullen op deze leidingen en apparaten in verband met brandgevaar. 

• Gaat u klussen en stof produceren in huis? 

 Bescherm de rookmelders en zet de WTW (ventilatiesysteem) uit.

• Niet parkeren op het pad in de voortuin. 

 Hier liggen infiltratiekratten onder die niet tegen het gewicht kunnen.

ZAV

MeterkastkaartSpelregels

Voor verdere toelichting zie gebruikershandleiding
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1a Zonneboilersysteem

Waar?
Binnenunit: in de technische ruimte.

Buiten: zonnecollectoren op het dak van uw woning. 

Uw woning heeft géén gasaansluiting. De verwarming en het warm water 

worden opgewekt door stroom. 

Functie
In uw woning is het zonneboilersysteem het grote vat dat in de technische 

ruimte staat. Hier zit 290 liter water in. De zonneboiler wordt verwarmd 

door de zonnecollectoren. Het warm water in de boiler gebruikt u 

bijvoorbeeld in de keuken of om mee te douchen. Is het water niet warm 

genoeg dan verwarmt de doorstromer (witte kleine “schoenendoos”) het 

tot 55 graden.

Toestemming op afstand uitlezen
Talis vraagt u toestemming om op afstand mee te kijken of het systeem 

goed werkt. Zo voorkomt u een hoge energierekening. Bij het tekenen van 

het huurcontract wordt dit aan u gevraagd. 

Net als bij een cv-ketel kan het zijn dat het water in de 
zonneboilersysteem bijgevuld moet worden. Hoe doet u dit: 

stap 1:  Sluit de vulslang aan op de waterkraan.

stap 2:  Laat de slang voorzichtig volstromen met water d.m.v. het openen  

  van de waterkraan.

stap 3:  Sluit daarna de waterkraan.

stap 4:  Sluit de andere zijde van vulslang aan op de vulkraan van  

  de cv-installatie.

stap 5:  Draai eerst de waterkraan open en daarna de vulkaan.

stap 6:  Wacht tot de drukmeter tussen de 1,5 en 2 bar staat.

stap 7:  Draai eerst de vulkraan dicht en daarna de waterkraan.

stap 8:  Houd een emmer onder de kraan voordat  je de vulslang loskoppelt.

Boilervat

Vulkraan Drukmeter

Zonnecollectoren

De techniekkast is niet bedoeld om spullen in op 

te slaan. De installaties worden warm en daarom 

is er risico op brand. 

Als u meer stroom verbruikt dan uw woning binnen komt (door bijvoorbeeld veel 

elektrische apparaten tegelijk te gebruiken), dan kan het gebeuren dat u geen warm 

water krijgt. Zodra u huishoudelijke apparaten uitschakelt, krijgt u weer warm water. 

Verwarming

Heeft u geen warm water? 

1: Controleer het ledlampje van de doorstromer.  

 Zie foto hier rechts.

2: Is dit rood of knippert dit rood? Reset dan het toestel.

3: Zet hiervoor de hendel werkschakelaar tapwater om  

 (zie afbeelding hiernaast).

4: Zet de wastafelkraan op helemaal warm en open deze. 

 Laat het water 1½minuut lopen. Wordt het water warm  

 dan is het toestel weer in werking.

5: Is dit niet het geval, herhaal stap 1 t/m 4.

6:  Mocht u nog steeds geen warm water hebben,  

 meld dit bij Talis. 

1
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1b Combiketel op gas  
(als u niet voor aardgasvrij gekozen heeft)

Waar?
Binnenunit: in de technische ruimte.

Functie
De verwarming en het warm water worden opgewekt door middel van de 

combiketel.  

Storing
Op de installatie zelf kunt u zien of er een storing is. 

Bij storing 2E op de cv-ketel is de druk van de cv-ketel te laag en moet u  

water bijvullen tot 1,8 bar. 

1c Thermostaat

Waar?
Thermostaat: aan de wand in de woonkamer.

Functie
De thermostaat regelt de temperatuur in de woning. De thermostaat 

in uw nieuwe woning werkt anders dan u gewend bent. Uw woning 

wordt verwarmd met vloerverwarming en de WTW-installatie. Door 

de vloerverwarming stroomt minder warm water dan vroeger door de 

radiatoren. Omdat de installatie hard moet werken om uw woning steeds 

opnieuw te verwarmen is het beter om de thermostaat op dezelfde 

temperatuur te laten staan. Het verhogen en verlagen van de temperatuur 

vragen meer energie dan een constante vraag. Daarom is het belangrijk 

om de thermostaat altijd op de gewenste temperatuur te laten staan die u 

aangenaam vindt, ook ‘s nachts of als u even van huis bent.  

Zo houdt u uw energiekosten laag.

Combiketel

Thermostaat woonkamer

Let op Legionella: Bent u langer dan een week van huis, 

laat het water dan eerst 3 min. lopen voordat u het water 

gebruikt. Denk er ook aan de douche door te spoelen.

1d Zonnepanelen

Waar?
Zonnepanelen: op het dak.

Omvormer: in de technische ruimte. 

Functie
Als de zon schijnt, wekken de zonnepanelen zonne-energie op. De 

omvormer zet deze zonne-energie om in stroom (elektriciteit). U kunt de 

opgewekte energie in kWh aflezen op het scherm van de omvormer en op 

de elektrameter in de meterkast.

Hier zit verschil in. De waarde op het display van de omvormer is bruto (alle 

opbrengst van de panelen). De terugwinning op de stroommeter is netto 

(het stroomverbruik dat u direct verbruikt is hier al af). De gegevens die u 

nodig heeft voor het aanmelden van de zonnepanelen bij uw energiebedrijf 

vindt u in het rode blokje bovenaan deze pagina. 

Wanneer werkt de omvormer?
Als de zonnepanelen energie opleveren brandt er een groen lampje op de 

omvormer. Als de zonnepanelen niets doen dan brandt er geen lampje. 

Bijvoorbeeld in de avond of op bewolkte dagen.

Onderhoud
Controleer regelmatig bij de omvormer of de zonnepanelen zonne-

energie opwekken. Brandt het lampje overdag groen dan is alles in orde. 

Zie hoofdstuk 3c datawattch. Als de omvormer opstart, geeft hij een 

piepsignaal. En als de omvormer aan is, kan dit een zoemend geluid geven.

Omvormer, Technische ruimte

Zonnepanelen op het dak

Apparaten die veel energie verbuiken kunt u het 

beste laten draaien als de zon schijnt. Dan gebruikt u 

gelijk de opgewekte energie.

GEGEVENS:

Vermogen omvormer in KW:  3000kW

Aantal zonnepanelen:  8

Vermogen per paneel in Wp:  ca. 370Wp

Merk omvormer:  Growatt

Type omvormer:  S-3000
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Mocht u bezig gaan met de stroom in uw woning dan staat hieronder  

hoe u op de juiste manier uw omvormer uitschakelt.

Stap 1
Eerst schakelt u de knop van uw omvormer op off  

(de knop bevindt zich aan de onderkant van het kastje). 

Stap 2
Daarna schakelt u de knop van uw werkschakelaar uit.

  

Stap 3 
Als laatst schakelt u de groep van de zonnepanelen in uw meterkast uit. 

 

Wanneer u de omvormer weer wilt inschakelen, begin dan met het inschakelen 

van de groep in de meterkast. Vervolgens zet u de werkschakelaar weer aan en als 

laatst zet u de schakelaar van de omvormer weer op on. Schakel uw omvormer altijd 

op deze manier aan of uit. Mocht u dit op de verkeerde manier doen dan kan uw 

omvormer defect gaan. Schade door toedoen van uzelf is dan ook voor uw eigen 

rekening.

Brandt het lampje van de omvormer rood in de avond of op een zeer 
bewolkte dag?
Dit is geen storing. De omvormer werkt alleen bij voldoende daglicht en zon. Is het 

zeer bewolkt of avond en donker dan schakelt de omvormer uit. Het lampje brandt 

dan rood.

Maakt de omvormer een tikkend of brommend geluid?
Het tikkende geluid kunt u horen bij het opstarten van de omvormer. Bij donkere 

dagen kan dit meerdere keren voorkomen, omdat de omvormer bij voldoende licht, 

wel aan gaat en bij te veel wolken weer uit gaat. Hierdoor gaat de omvormer ook 

steeds uit en aan. 

Eenmaal opgestart maakt de omvormer geluid. Dit geluid ontstaat door het 

‘omvormen’ van stroom. Hoe meer stroom er wordt opgewerkt, hoe harder uw 

omvormer moet werken, hoe meer geluid er ontstaat. Dit geluid is normaal. 

Uw zonnepanelen op het dak maken geen geluid. 
Is de opgewekte energie van uw slimme meter en de omvormer verschillend?

Een deel van de energie die de zonnepanelen opwekken wordt direct gebruikt door 

elektrische apparaten in uw woning, De slimme meter van Liander in de meterkast 

geeft aan wat u teruglevert aan het net. Dit is dus wat de zonnepanelen hebben 

opgebracht minus uw verbruik in de woning. 

Heeft u een probleem met een elektrisch apparaat in uw huis?
Elektrische apparaten die u in het stopcontact steekt zitten op een ander groep dan 

de zonnepanelen. Een elektrische storing in het apparaat kan dus nooit iets met de 

zonnepanelen te maken hebben. De zonnepanelen zitten op een aparte groep in de 

meterkast. Deze groep staat niet in verbinding met een groep voor uw apparaten.

 

Locatie aan/uit

Werkschakelaar

Groep zonnenpanelen

1e Uw omvormer op de juiste manier uitschakelen

Vloerverwarmingsverdeler

Ventilatorkachel Heat Plug-in 
500 Watt

U kunt zelf een elektrische kachel kopen. Let u er dan 

wel op dat het vermogen niet hoger is dan 500 Watt. 

1f Vloerverwarming

Waar?
Vloerverwarming: begane grond.

Vloerverwarmingsverdeler: trapkoker (niet zichtbaar achter luik en alleen 

te openen door servicemonteur).

Functie
De vloerverwarming verwarmt de woning. Het beste resultaat (in kosten en 

comfort) heeft u als u een vloerafwerking kiest die voor vloerverwarming 

geschikt is. Bij voorkeur geen tapijt. Dit houdt namelijk de warmte tegen, 

waardoor u meer energie verbruikt. Let op bij laminaat en/of vergelijkbare 

vloerafwerking dat ook de ondervloer geschikt is voor vloerverwarming. 

Laat u hierover goed informeren.

1g Elektrische kachel (optie)

Waar?
Het is mogelijk om zelf een elektische kachel te plaatsen. Een mobiele 

elektrische kachel kan in elk stopcontact aangesloten worden. Wilt u een 

elektrische kachel ophangen tegen de muur, dan zit er op elke slaapkamer 

onder het raam een loze doos met bedrading. 

Functie
Een elektrische kachel kan de slaapkamer bijverwarmen als daar behoefte 

aan is. Kies voor een kachel van max. 500 watt per slaapkamer. Bij een 

hoger vermogen kan de aardlek eruit springen.

1h Elektrisch koken 

In de woning kunt u alleen gebruikmaken van een inductiekookplaat 

met een 2-fasen aansluiting. Niet alle pannen zijn geschikt voor inductie/

elektrisch koken. Voor inductiekookplaten is het nodig dat de pan vlak is 

aan de onderkant en de pan moet magnetisch zijn. (Dit kunt u uitproberen 

door een magneet tegen de onderkant van uw pan te houden).  Het meest 

energiezuinige is, als u de  juiste maat pan op de zelfde maat pit plaatst. 

Elektrische kookplaten kunnen een tikkend geluid maken. 
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1i Elektrische badkamerradiator

Op de badkamer hangt een elektrische radiator. In de wintermaanden is het 

verstandig om deze radiator altijd aan te laten en de deur van de badkamer 

open. Door gelijkmatig te verwarmen stookt u minder en heeft u minder 

kosten. Door deze radiator verwarmt de bovenverdieping ook gelijkmatig. 

Badkamerradiator

LET OP!
De radiator is qua gewicht 
niet geschikt om handdoeken 
op te hangen. Zorgt u 
ervoor dat de radiator niet 
beschadigt? Beschadigingen 
veroorzaken roest op de 
radiator.

Draaiknop temperatuur  
en drukknop booster instellen

“booster-lampje”Aan- en uitknop

Aan en uit
De meest linker knop met het aan- uitteken is de aan- en uitknop. Als u 

op deze knop toetst gaat de radiator aan of uit. U hoort 2x een zoemer. 

Als de radiator aan is brandt het rode lampje zoals op bovenstaande foto. 

Met de draaiknop kunt u de temperatuur van laag naar hoog zetten. De 

* is de minimale temperatuur (antivorst-stand) en MAX is de maximale 

temperatuur (32 graden).

 

U kunt de badkamerradiator voor een bepaalde tijd maximaal aanzetten 

om de badkamer of bovenetage extra te verwarmen. Het systeem schakelt 

na de aangegeven tijd, automatisch terug. Dit heet de “boost-functie”. De 

radiator heeft 3 boost-standen. 

2 uur boost;  
Rode lampje naast aan- uitknop :
Druk 1x op de draaiknop temperatuur. Het rode lampje naast de aan-uitknop gaat 

rood branden. De verwarming blijft nu 2 uur branden op maximale temperatuur. 

Wilt u de timer uitzetten, klikt u dan 1x op de draaiknop.  

Het kleine rode lampje naast de aan-uitknop gaat uit.  

2 uur boost en 10 uur ingestelde temperatuur;  
Groene lampje naast de aan-uitknop:
Druk 3 seconde lang op de draaiknop temperatuur.  

Laat de draaiknop los en er verschijnt een groen lampje naast de aan-uitknop. 

Een groen lampje betekent dat de radiator 2 uur op maximaal brandt (boost) voordat 

hij 10 uur lang teruggaat naar de ingestelde temperatuur.

2 uur boost en 22 uur ingestelde temperatuur;  
Groene lampje naast de aan-uitknop:
Druk 5 seconden lang op de draaiknop temperatuur. 

Laat de draaiknop los en er verschijnt een oranje lampje naast de aan-uitknop. 

Een oranje lampje betekent dat de radiator 2 uur op maximaal brandt (boost) 

voordat hij 22 uur lang teruggaat naar de ingestelde temperatuur. 



1514

Ventilatie2
2a Warmte Terug Win (WTW) 

Functie
De WTW zorgt voor frisse, schone lucht in uw woning. Laat hem daarom 

altijd aan staan. De WTW zorgt ook voor de verspreiding van warme 

lucht in uw woning via de inblaasventielen boven de deuren van de 

slaapkamers en in de woonkamer en voorkomt te vochtige lucht.  Vergeet 

niet de schakelaar in de keuken en badkamer te gebruiken bij het koken of 

douchen. 

Schakelaar keuken
De schakelaar in de keuken kent 3 standen.

1 = niet thuis

2 = thuis

3 = koken of meerdere mensen op bezoek of als u de droger in  

 de trapkast aanzet. 

Schakelaar badkamer
Houd de knop in de badkamer naast de lichtschakelaar even ingedrukt. 

De WTW schakelt op naar stand 3 en gaat automatisch weer zachter. 

Elke keer dat de schakelaar ingedrukt wordt gaat de telling van minuten 

“opschakelen naar stand 3” opnieuw lopen.

WTW nooit uitschakelen (behalve bij calamiteiten, luchtalarm 
of als u gaat klussen en er veel stof is)  
Trek de stekker van de WTW nooit uit het stopcontact. Dit is voor uw eigen 

gezondheid in de woning van belang. Als u de WTW uit zet, heeft dit effect 

op het vocht in huis en de verspreiding van warmte door het huis.

Storing
Bij een storing wordt op het display bovenop de WTW-box (trapje nodig om 

deze goed te zien) een rood waarschuwingssymbool met de tekst ERROR 

weergegeven. Neem in dat geval contact op met Talis.

Onderhoud
In de WTW- Box zitten twee filters. Elke 6 maanden moeten deze filters 

vervangen worden. De WTW-box geeft dit vanzelf aan. Er knippert dan een 

rood uitroepteken in het scherm.  Op de volgende pagina leest u hoe u de 

filters moet vervangen.

Elke 2 jaar voert Talis onderhoud uit aan de WTW-box en laat de installateur 

nieuwe filters achter voor 2 jaar. Het is verstandig om de filters regelmatig 

schoon te zuigen met de stofzuiger. Dit bevordert de werking.

LET OP!
Gaat u klussen en stof 
produceren in huis, 
schakel dan de WTW uit.

WTWbox

Schakelaar begane grond 

Schakelaar badkamer

2b Vervangen WTW-filters  

Vervang de filters elk half jaar. Hierdoor wordt de binnenlucht 
comfortabel en gezond en wordt het toestel beschermd tegen 
vuil. Volg onderstaande stappen om de filters te vervangen:

1. Als het lampje knippert, vervang of reinig dan binnen 2 weken de filters.

2.  Pak een keukentrapje. Het beeldscherm zit namelijk bovenop de  

 WTW-unit.

3.  Druk op het display van het toestel.

 Dan enter naar volgende stap.

 Houdt de “menu” knop 3 a 4 seconden ingedrukt.

4.  Druk, op het display van het toestel, op het symbool boven de tekst 

 “filter”. Het toestel gaat in standby-modus.  

5.  Trek de twee filterkappen uit het toestel. 

6.  Trek de twee vervuilde filters, aan hun treklip in het midden van de filter,  

 uit het toestel.

7.  Plaats de twee schone filters, met de pijlen omhoog wijzend, terug in  

 het toestel.

8.  Plaats de twee filterkappen terug in het toestel.

9.  Druk op het display van het toestel, op het keuze-vinkje om te  

 bevestigen dat de filters zijn vervangen.  

10. Druk op het display van het toestel, op het keuze-vinkje om de filtervuil  

 timer te resetten. Het toestel gaat weer in normale modus en keert  

 terug naar het hoofdscherm.
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LET OP!
Verwissel de ventielen niet 
per ruimte. Elk ventiel is 
ingesteld voor de ruimte 
waar hij hangt. Reinigt u 
het ventiel? Let dan op 
de opening. Deze moet 
op dezelfde stand terug-
geplaatst worden.  

Toevoerventiel

Afzuigventiel

2c Ventielen

Waar?
Toevoerventielen: in de woon- en slaapkamers.

Afzuigventielen: in het toilet, in de badkamer, in de keuken en in de trap-

kast.

Functie
De WTW zorgt ervoor dat “vuile lucht” via de  

afzuigventielen wordt afgevoerd en nieuwe verse lucht via de toevoerven-

tielen wordt aangevoerd.

Onderhoud
U controleert de ventielen regelmatig op vervuiling. Bij vervuiling neemt u 

de ventielen af met een licht vochtige doek. Gebruik eventueel een oplos-

sing van een mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel of allesreiniger met 

water. U kunt de ventielen ook voorzichtig schoonmaken met een stofzui-

ger. Gebruik hiervoor een opzetstuk met een zachte borstel. 

Op de ventielen in de keuken mag u niet de afzuigkap van de keuken aan-

sluiten. 

Ventilatie2
2d WTW winter/zomer

Winter
In de winter is de buitentemperatuur koud. De 

afgezogen lucht in huis (keuken, wc, badkamer, 

trapkast) wordt gefilterd en gemengd met 

buitenlucht. Daarna blaast hij schone ‘warme’ 

lucht door de toevoerventielen uw woning in 

(woonkamer, slaapkamers). Hierdoor verliest 

u niet alle warmte uit uw woning. Door in de 

winter de ramen dicht te houden en de WTW 

omhoog en omlaag te schakelen voor gewenste 

hoeveelheid frisse lucht, verbruikt u de minste 

energie. Bij een raam open komt er namelijk 

echt koude lucht binnen, die weer verwarmd 

moet worden. Met de WTW kunt u voldoende 

ventileren.  

Zomer
In de zomer, als het overdag buiten warm is, 

kunt u het beste alle ramen dichthouden en de 

WTW laag. (stand 1) Er komt dan geen warme 

lucht binnen door de goede isolatie van de 

woning. Bij zon kunt u ook zoveel mogelijk de 

gordijnen dicht houden. 

Op het moment dat het afkoelt (‘s nachts) kunt 

u de WTW op stand 3 zetten en/of ramen en 

deuren openen. De WTW zuigt dan warme lucht 

uit de woning af en mengt dit met koelere lucht 

buiten. Hierdoor koelt de woning gedurende 

de nacht. Zodra het weer warmer wordt, doet u 

alles weer dicht en de WTW omlaag.

Het beste is om in de winter (koude dagen) de ramen en deuren dicht te houden. U houdt dan 

de warmte in de woning. U kunt de ramen openzetten, maar dan verbruikt u meer energie. 

Het is zuiniger om de WTW-installatie te gebruiken om te ventileren. Zie uitleg WTW.
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3a Meterkast

Waar?
In de hal, naast het toilet. 

Functie
In de meterkast is de elektriciteit onderverdeeld in groepen. De verdeling 

van de groepen is aangegeven op de meterkastkaart die in de meterkast 

hangt. Op het display van de elektriciteitsmeter van Liander kunt u het 

elektriciteitsverbruik van uw woning aflezen.

Wilt u zelf de stroom uitschakelen, dan kunt u op de meterkastkaart zien 

welke groep u uit moet schakelen. Advies is om de aardlekschakelaars te 

testen als de klok wordt verzet bij winter- zomertijd. 

Alle hoofdaansluitingen voor internet en glasvezel zitten in de meterkast. 

Ook de watermeter en de hoofdkranen van de watermeter zitten in de 

meterkast. Heeft u een waterlekkage? Sluit dan de hoofdkraan. 

Heeft u een storing?
Volg dan het stappenplan “uitvallen van de aardlekschakelaar”.  

Dit vindt u op de volgende pagina. 

Groepenkast

Meterkast3

De aardlekschakelaar valt uit.

Schakel de apparaten één voor één in, totdat de aardlekschakelaar opnieuw  
wordt uitgeschakeld. Zo weet u welk apparaat kapot is. 

Schakel de aardlekschakelaar weer in en daarna alle groepenschakelaars één voor één.

Schakel alle elektrische apparaten uit door de stekkers uit het stopcontact te halen.

Zet alle groepenschakelaars uit met de groepschakelaars in de meterkast.

Na het aanzetten van de rest van de apparaten blijft de aardlekschakelaar staan.

Verwijder het defecte/kapotte apparaat. 
Nu kunt u de overige elektrische apparaten en lampen weer aanzetten.

Aardlekschakelaar  

Stappenplan bij het uitvallen van de aardlekschakelaar 

JA! 
De storing is verholpen

Contact Talis: 024 352 39 11

NEE 
Nee, de aardlekschakelaar valt weer uit

LET OP!
Wilt u de groepenkast 
uitbreiden? Dit mag alleen 
uitgevoerd worden door een 
erkend installateur. U dient 
eerst goedkeuring te vragen 
aan Talis.

3b

Waterleiding open

Waterleiding dicht
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3c Datawattch

De Datawattch-kast (grijze kast) heeft 2 functies in uw woning.

1.  Dit apparaat stuurt de groepenkast aan bij gelijktijdig gebruik  

 van apparaten.

2. Datawattch kan, als u toestemming geeft, kijken of er storing is in de  

 installatie. Zo weet u zeker dat uw zonnepanelen en zonnecollectoren  

 werken en energie opleveren. U hoeft dit dan niet elke dag zelf te  

 controleren.

Het Datawattch-paneel kan geluid maken in de meterkast. Dit apparaat stuurt 

de  groepenkast aan bij gelijktijdig gebruik van apparaten. Als u een login 

wilt ontvangen van de monitoring van uw woning (zonne-energie en slimme 

meter), stuur dan een email aan support@datawattch.nl met uw naam, adres, 

e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Er wordt dan een account voor u 

aangemaakt. U ontvangt een e-mail met uw logingegevens en een link naar de 

uitleg.

Belangrijk!
U mag niet aan of in de kast van datawattch komen. De apparatuur is erg 

gevoelig en gaat snel kapot. Schade brengen we in rekening bij de huurder.

Buitenkraan 
De afsluiter van de buitenkraan zit onder de trap. Het water, de  elektra en 

de afvoer voor de wasmachine en droger zitten in de trapkast. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het afsluiten van de waterkraan bij vorst en eventuele 

vorstschade.

Datawattch-kast 

Veiligheid4
4a Rookmelders 

Waar?
Aan het plafond in de hal en op de overloop.

Functie
Waarschuwen/alarmeren bij brand. De rookmelder kan ook aanslaan bij te 

veel waterdamp door douchen of overmatige rook tijdens het koken. De 

rookmelders zijn aangesloten op het elektranet en voorzien van een back-

up batterij. Dit betekent dat de rookmelders bij een stroomstoring ook nog 

functioneren. 

Storing
Bij vals alarm kunt u met een druk op de test-/resetknop het alarm resetten. 

Stopt de rookmelder niet na het indrukken van de testknop, haal de 

rookmelder dan van het plafond. Vals alarm kan ook optreden door stof in 

de rookmelder. Er knippert dan een rood lampje. Maak de rookmelder in dit 

geval schoon. Verwijder tijdelijk even de batterijen. Plaats de rookmelder 

na de schoonmaak weer terug (denk aan de batterij). Piept de rookmelder 

zonder dat er sprake is van rook of brand, dan is de batterij leeg en gaat er 

een blauw lampje knipperen. De back-up batterij gaat 10 jaar mee.

Onderhoud
Het advies van de brandweer is om de rookmelder 1 keer per maand 

schoon te maken. Zit er veel stof in de rookmelder, dan kan deze onterecht 

meldingen geven. Doe dit voorzichting met een stofzuiger. Gebruik 

hiervoor een opzetstuk met een zachte borstel.

Om de rookmelder te testen: houd de testknop enkele seconden ingedrukt 

en luister of de pieptoon krachtig is. Alle 2 de rookmelders zullen 

gelijktijdig een signaal geven bij een alarmering.

LET OP!
Als u gaat klussen en er komt 
veel stof vrij, scherm de 
rookmelder dan af met een 
plastic zakje. Vergeet na het 
klussen het plastic niet te 
verwijderen.

Testknop

Bij sleuteluitgifte zit er nog een blauw plastic zakje om de rookmelder. Verwijder 

het zakje na het klussen. Gaat u in de toekomst klussen en stof produceren in de 

woning, scherm uw rookmelder dan af met een plastic zakje tegen het stof. 
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Buitengevel5
5a Hoe is de buitengevel afgewerkt?

De gevel is aan de buitenkant voorzien van gevelbeplating. Achter de 

gevelbeplating bevindt zich een isolerende laag en een houtskelet. Het 

houtwerk achter de gevelbekleding moet altijd geventileerd blijven. Gebeurt 

dit niet, dan gaat het hout rotten en kan het constructieve gevolgen hebben 

voor de woning. 

Daarom is het van belang dat u het straatwerk niet tegen de gevel legt, maar 

5 cm onder de gevel. Zie de plaatjes rechts.

5b Hoe voer ik onderhoud uit aan de gevel?

Als u een stukje van de gevel schoon wilt maken, kunt u dit doen met 

een borstel en eventueel water. Gebruik geen hogedrukreiniger of 

schoonmaakmiddelen, dit beschadigt de gevel. 

Langs de gevel loopt de regenpijp. Een verstopte regenpijp kan lekkages 

veroorzaken. Indien de regenpijp bij de betonband in de voortuin verstopt zit, 

wordt het overtollige water afgevoerd via de noodoverstort of bladvanger in 

de gevel. 

5c Wat kan ik bevestigen aan de gevel?

Alleen aan de achterkant van de woning heeft u de mogelijkheid om een 

uitvalscherm (zonwering) te bevestigen. Wilt u hier gebruik van maken? Kijk 

dan op de volgende pagina voor de bevestigingspunten.

Als u iets wilt aansluiten op of tegen de gevel, moet u eerst toestemming 

vragen aan Talis via een ZAV. Het ZAV-formulier vindt u op de Talis site

https://www.talis.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/verandering-aanbrengen/

aanvraagformulier-zelf-klussen/

LET OP!
Laat bij het plaatsen van 
straatwerk en grondwerk 
aan de onderkant van de 
buitengevel altijd minimaal 
5 cm open voor ventilatie. 
Er mag niet tegen de 
gevelbeplating aan bestraat 
worden.

Goed

Fout

5d Voorgevel en 
achtergevel

LET OP!
U mag niet boren en 
schroeven in de buitengevel 
of zonwering plaatsen. Wilt 
u iets ophangen vraag dan 
eerst toestemming bij Talis. 
Hiermee voorkomt u dat u 
de gevelbeplating en isolatie 
beschadigt en zorgt u dat de 
woning goed geisoleerd blijft.

• Aan de voorzijde mag u geen 

zonwering ophangen die van de 

gevel afkomt, zoals markiezen. 

Alleen screens/rolluiken zijn 

toegestaan. Dien hiervoor een 

ZAV-aanvraag in bij Talis. Dan 

weet u precies wat mogelijk is. 

• Schade aan gevelpanelen zijn 

voor kosten van de huurder. 

 

 

 Bevestigingspunt voor 

een uitvalzonnescherm  

• Omdat de breedte van de 

woningen in Jerusalem niet 

allemaal gelijk is, worden hier 

geen afmetingen genoemd. 

• Door op de gevel te kloppen 

kunt u achterhalen waar de 

houten bevestigingspunten 

zich bevinden. Vraag indien u 

twijfelt advies aan Talis.

• Aanbouwen mogen niet 

constructief tegen de 

buitengevel gemaakt worden. 

Dit moet een zelfdragende 

constructie zijn.

• Overleg vooraf altijd met Talis.

Voorgevel

Achtergevel LET OP! 
Een uitvalzonnescherm dient 
altijd ingerold te zijn bij  
onweer of regen.
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5e Luifel boven de voordeur

Aan de luifel boven uw voordeur mag u niet gaan hangen of op gaan staan. 

Hierdoor gaat de luifel kapot.

5f Schrobput 

Onder de buitenkraan in uw achtertuin is een schrobput gemaakt. Deze is 

aangesloten op het vuilwaterriool. U mag hier dus een emmer sop in legen. 

Loopt het water slecht weg, haal de deksel eraf en leeg het emmertje dat in 

de pijp zit.

5g Buitenkraan

De afsluiter van de buitenkraan zit onder de trap. 

Het water, de  elektra en de afvoer voor de wasmachine en droger zitten 

in de trapkast. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de 

waterkraan bij vorst en eventuele vorstschade.

Luifel

5h Berging in de tuin

De berging in uw tuin is van hout. De binnenzijde is niet afgewerkt. Het is niet 

toegestaan om de berging aan de binnenzijde te isoleren en/of af te werken. 

Hierdoor wordt het hout namelijk niet meer geventileerd en kan de berging 

wegrotten. Omdat het alleen bedoeld is voor opslag buiten zijn hier door Talis 

geen verdere eisen aan gesteld. Let u erop dat u geen gaten boort in het dak? Dit 

kan lekkages veroorzaken.

5i Infiltratiesysteem 

Uw nieuwe woning is voorzien van een infiltratiesysteem. Dit is een systeem dat 

ervoor zorgt dat het regenwater niet in het vuilwaterriool terecht komt.  

Het systeem bestaat uit: 

• Regenpijpen met een bladvanger;  Onderaan de regenpijp zit een bladvanger 

(rooster).  

• Kratten onder het pad naar uw voordeur (behalve de adressen die wonen voor 

de wadi van de gemeente aan de Boksdoornstraat). Let op: parkeer uw auto niet 

op het pad, want dan gaan de kratten kapot.

• Zandvanger; In uw voortuin, tussen de twee voordeuren, ziet u een zwart 

deksel. Dit moet altijd bereikbaar blijven. Als u het deksel eraf haalt ziet u 

een mandje. Dit is een zandvanger. In dit mandje verzamelt het systeem zand. 

Mocht u wateroverlast hebben, kan het helpen om het mandje op te vissen en 

te legen. 

• Spuwer; Vanaf het zwarte deksel loopt een rioolbuis naar de betonbalk en 

eindigt in de spuwer. De spuwer duwt het overtollige water dat het systeem 

niet aan kan over de stoep.  
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5j Gebruiksaanwijzing monteren buitenlamp op gevelplaat

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Naast de achterdeur komt een elektrakabel uit 

de gevelplaat. Deze kan gebruikt worden om een 

lamp op aan te sluiten.  

Zet de elektragroep uit in de meterkast zodat u 

geen stroomschok kunt krijgen. Controleer met 

een spanningzoeker of dit is gelukt.

Bepaal de positie van de buitenlamp.  

Boor of teken de gaten af op de gevelplaat. 

Het boren in de gevelplaat gaat het beste met 

een constructieboor. Deze is te herkennen aan 

de blauwe “kop”. Talis heeft enkele van deze 

boren in bezit. Deze kunnen geleend worden. 

Boor alle afgetekende gaten in de gevelplaat.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Plaats in de gaten een plug.  

Het beste is een “paraplu-plug”.  

De aannemer heeft een doosje (Fischer 

Duopower) achtergelaten in uw woning. 

Zie afbeelding hiernaast.

Zet de buitenlamp vast op de gevelplaat.  

Let op: de schroef moet altijd langer zijn dan de 

plug + het vast te zetten deel.  

De plug “rolt” aan de achterzijde op en klemt 

op deze manier het vast te zetten deel op de 

gevelplaat. Sluit de lamp aan op de bedrading 

die uit de gevelplaat komt. 

Monteer de lamp af.  

Zet de uitgeschakelde elektragroep in de 

meterkast weer aan. Controleer of de lamp 

werkt.
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Ramen en deuren6
6a Ramen en kozijnen 

Hoe voer ik onderhoud uit aan de ramen en kozijnen?
De ramen en deuren zijn van kunststof. Let er bij het reinigen van 

kunststof kozijnen op dat u geen schurende reinigingsmiddelen gebruikt. 

Hardnekkige vlekken verwijdert u het beste met schoonmaakmiddel 

dat speciaal voor kunststof kozijnen bestemd is. Dit kunt u bij de 

bouwmarkt kopen. Talis reinigt de buitenzijde van de kozijnen volgens 

een onderhoudsplanning die start na afronding van het gehele project 

Jerusalem.

Kan ik wat bevestigen aan de ramen of op het kozijn?
Het is niet toegestaan om te boren en te schroeven in het kunststof kozijn 

zelf. U kunt dus niets op het kozijn bevestigen. U heeft wel de mogelijkheid 

om gordijnen op te hangen aan een rail of roede aan het plafond. Hiervoor 

gebruikt u speciale hollewandpluggen. Rolgordijnen, jaloezieën of 

plisségordijen bevestigt u op de muur boven het kozijn (groen aangegeven 

op de afbeelding hieronder). Hiervoor heeft u geen plug nodig. De 

bevestiging mag niet breder zijn dan het kozijn, omdat er langs het kozijn 

elektraleidingen lopen. Dus enkel bevestigen in de groene zone.

Plakplastic
Plakplastic is niet toegestaan. Het plastic kan glasbreuk veroorzaken. 

Schade aan de ruit door plakplastic is voor de huurder zelf.

In de RODE zones kunt u niet boren of schroeven. 

In de GROENE zones kunt u raambekleding bevestigen zonder 

gebruik van een plug. Gordijnen kunt u ook aan het plafond 

hangen.

30cm30cm

6b Draaikiepramen

De  raamkruk kan in drie standen worden geplaatst:

• naar beneden wijzend is het raam gesloten;

• opzij wijzend staat het raam in de draaistand;

• naar boven wijzend staat het raam in de kiepstand.

De ramen kunt u afsluiten door het rondje in te drukken op de klink. 

Met de kleine sleuteltjes kunt u het rondje weer uittrekken, waardoor 

het raam niet meer afgesloten is. Bewaar de sleuteltjes goed, ze horen 

bij de woning.

6c Deuren 

Hoe open en sluit ik de deuren?
De voordeur van de woning is van hout en de achterdeur is van 

kunststof. De voordeur heeft aan de buitenzijde geen klink, alleen een 

knop. Als de voordeur dichtvalt is die alleen te openen met een sleutel. 

De achterdeur heeft aan 2 zijden een klink. Hierdoor valt de achterdeur 

niet in het slot. 

Denkt u er altijd aan om de deuren op slot te draaien als u de woning 

verlaat. De driepuntssluiting in de voordeur gaat dicht als u de 

voordeur met de sleutel op slot draait. De deur zit op slot als de kruk 

niet meer naar beneden kan worden gedrukt. De achterdeur heeft 

een automatische 3-puntssluiting. Alle nieuwe deuren hebben in de 

kozijnstijl en/of in de deur nieuwe rubbers. Omdat de deuren niet 

mogen tochten, kan het zijn dat de deur wat moeilijk sluit. Wilt u de 

deur op slot doen? Trek dan met één hand aan de klink en bedien met 

de andere hand het slot. Hiermee is de deur op de juiste wijze gesloten.

LET OP!
Het raam altijd eerst sluiten 
alvorens een andere stand te 
kiezen. Laat uw raam niet op 
de kiepstand als u niet thuis 
bent. 

kiepstand draaistand gesloten
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6d Binnendeuren

Wanneer binnendeuren tijdelijk worden gedemonteerd, voorkom dan dat ze kromtrekken. Schade aan de 

binnendeuren is voor rekening van de huurder zelf.

1.  Zorg ervoor dat de deur zo dicht mogelijk tegen de wand staat en dat je de deur elke dag omdraait om  

 kromtrekken van de deur te voorkomen.

2.  Plaats de deur met de scharnieren in de hoek van de kamer. Ook dan voorkom je kromtrekken van de deur.

3.  Indien u de deur niet correct tegen de muur zet, trekt deze krom. 

Goed Fout

6e Kattenluik in kunststof achterdeur

Het onderste glaspaneel van de achterdeur kan vervangen worden voor een dicht 

paneel (kan niet bij openslaande tuindeuren). Dit moet u laten uitvoeren door 

een specialistisch bedrijf omdat het een kunststof deur is. Met het stappenplan 

hieronder kan het specialistisch bedrijf dit voor u uitvoeren. In het dichte paneel kan 

een kattenluik geplaatst worden. 

Belangrijk om vooraf te weten!
• Vraag voor u dit uitvoert altijd eerst toestemming via een ZAV-aanvraag bij Talis:  

 zie www.talis.nl.

• Als u zelf een kattenluik plaatst, bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele 

 schade hierdoor.

• Wanneer u verhuist, moet het glaspaneel teruggeplaatst worden.

• Houd er rekening mee dat de isolatiewaarde van de woning hierdoor verslechtert. 

Benodigdheden en gereedschap:
• Rubber hamertje

• Een glashevel

• Geïsoleerd paneel,  afmetingen 708 mm x 921 mm

• Kattenluik

Stap 1
• Verzamel alle benodigdheden en gereedschap.

Stap 2
• Plaats de glashevel in de gleuf. 

• Sla dan een paar keer op de glashevel. 

• Herhaal dit op verschillende plekken in de zelfde gleuf. 

• Doe dit totdat de lat los komt en verwijder dan voorzichtig deze lat.

Stap 3
• Verwijder nu ook de andere 3 latjes totdat de onderkant van de deur er net zo  

 uitziet zoals op de afbeelding hiernaast.

Stap 4
• Verwijder de zwarte blokjes die achter de latten zitten.

• Verwijder daarna voorzicht het glas uit het kozijn.

Stap 5
• Teken het kattenluik af op het paneel.

• Zaag het vlak voor het kattenluik eruit.

• Bevestig het kattenluik in de paneel.

Stap 6
• Plaats nu het paneel met kattenluik in het kozijn.

• Plaats vervolgens de latten 1 voor 1 weer terug.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 6
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Vloeren, wanden, plafond en trap7
7a Vloeren

Beganegrondvloer
Op de beganegrondvloer ligt een cementdekvloer. In de beganegrondvloer 

ligt de vloerverwarming en lopen verschillende leidingen. Daarom kunt u 

niet boren of schroeven in de vloeren. Omdat er vloerverwarming ligt, is het 

verstandig om niet voor tapijt te kiezen. Zorg voor een goede ondervloer 

die past bij vloerverwarming. 

Verdiepingsvloer
De vloeren op de verdieping zijn van hout. Vloerafwerking mag u niet 

verlijmen op de houten verdiepingsvloer. Lijmen mag alleen op een 

ondervloer. Ook in de verdiepingsvloer lopen verschillende leidingen. 

Daarom kunt u niet boren of schroeven in de vloeren. Laat u goed 

informeren door een vloerleverancier.

7b Doucheputje 

Het doucheputje in de douchehoek heeft een opvangbak voor haren en 

vuil. Loopt het water niet goed meer weg, dan moet u het putje reinigen. 

Het doucheputje bestaat uit 3 losse onderdelen, deze moeten regelmatig 

allemaal gereinigd worden.

LET OP!
Boor, hak of zaag nooit 
gaten in de vloeren. Hier 
liggen leidingen in. 

Stap 1
Zorg dat u bij het doucheputje bent.

Stap 2
Haal het rooster uit het doucheputje.

Stap 3
Leg het rooster naast het doucheputje.

Stap 4
Stop uw hand nu in het douchputje en haak 

met uw vingers vast aan de onderkant van 

het witte inzetstuk.

Stap 5
Trek nu het witte inzetstuk eruit en leg deze 

naast het douchputje.

Stap 6
Haal nu het grijze bakje uit het douchputje.

Stap 7
Vervolgens kunt u het grijze bakje dat u bij stap 6 eruit 

hebt gehaald schoonmaken. Wat het grijze bakje heeft 

opgevangen kunt u weggooien in de prullenbak. Spoel 

vervolgens het grijze bakje nog even onder de kraan af met 

wat water.

Stap 8
Zet nu de douche aan en spoel het douchputje schoon.

Stap 9
Plaats nu het grijze bakje terug in het douchputje.

Stap 10
Plaats nu het witte inzetstuk terug in het douchputje.  

Zorg ervoor dat u het witte inzetstuk goed aandrukt,  

dit is namelijk het stankslot. 

Stap 11
Leg het rooster nu terug in het doucheputje.

7c Stappenplan: Hoe het doucheputje schoon te maken
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7d Plafond

Hoe is het plafond afgewerkt?
Het plafond is  voorzien van gipsplaten en afgewerkt met een spacklaag. 

Het plafond in de toilet en de badkamer is van “Agnes” platen. Dit is een 

afgewerkte plafondplaat.

Wat bevindt zich boven het plafond?
In het plafond bevinden zich elektra-, water-, cv- en ventilatieleidingen  

en lichtpunten.

Hoe bevestig ik iets aan het plafond?
Om iets te bevestigen aan het plafond gebruikt u speciale 

hollewandpluggen. Probeer plafondlampen zoveel mogelijk aan de 

bevestigingsschroeven van de centraaldoos op te hangen.

Centraaldoos plafond 

LET OP!
Door te boren of schroeven 
in het plafond kunt u  
leidingen beschadigen.

Gebruik een hollewandplug 
om iets te bevestigen aan het 
plafond.

7e Wanden

Op de afbeelding hieronder is aangegeven in welke zones u NOOIT MAG 

boren of schroeven in verband met elektriciteitskabels. Dit geldt voor beide 

zijden van de wand. Op de afbeeldingen ziet u een stopcontact en een 

kozijn. In de rode zones kunt u NIET boren of schroeven. De rode zone is 30 

cm aan beide zijden van het stopcontact en 30 cm vanaf het kozijn. Ook 60 

cm achter de wastafel, kunt u aan beide zijden van de wand NIET boren in 

verband met leidingen. Boor ook niet aan de andere kant van de wand in de 

rode zones. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schades/lekkages 

veroorzaakt door boren.

Hoe zijn de wanden afgewerkt?
De binnenwanden zijn van hout en voorzien van gipsvezelplaten. Deze 

binnenwanden zijn behangklaar. Lichte oneffenheden en krimpscheuren 

zijn acceptabel. Door het bouwsysteem van elementen en platen kunnen 

krimpscheuren ontstaan op de naden. Dit is normaal en heeft geen 

constructieve gevolgen.

LET OP!
Een setje hollewandpluggen 
kunt u vinden in de 
meterkast.

Rondom de kozijnen en boven/onder de wandcontactdozen lopen leidingen. Houd hier rekening 

mee als u iets aan de wand wilt bevestigen. Schade door boren is voor de  huurder zelf.

Op de afbeelding hieronder is 
aangegeven in welke zones u niet kunt 
boren of schroeven in verband met 
elektriciteits- en waterleidingen.

Op de badkamer kunt u het beste iets ophangen met kit of 

met zuignappen. Schade door boren is voor de huurder zelf.
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Wat bevindt zich in de wand?
In de wanden zijn stopcontacten/schakelaars geplaatst en er zitten 

verschillende leidingen. 

Als u iets zwaars wilt bevestigen tegen de muur binnen. 
Wilt u in uw woning iets ophangen, dan kunt u het beste gebruikmaken van een 

hollewandplug en een schroef. Een eerste setje hollewandpluggen kunt u vinden 

in de meterkast. Heeft u er meer nodig? Dan kunt u deze hollewandplug kopen 

bij de bouwmarkt. Lichte schilderijtjes kunt u aan een spijker ophangen.

7f Trap

De trap staat vanaf de nieuwbouw in de grondverf. De zijkant van de trap en de 

balustraden worden afgeschilderd. De kleur is wit, RAL-kleur 9010. Een tip is om 

de lange zijde van de trap niet af te kitten, maar de opening vrij te laten. Hout 

werkt altijd, daardoor kunnen er nieuwe kieren in de kit ontstaan.

Belangrijkste aandachtspunten8

• De buitenkraan is geen vorstvrije buitenkraan. Draai de buitenkraan na gebruik goed dicht. 
Let op: de kraan drupt na het dichtdraaien nog na. Als het vriest, moet u de kraan in de 
trapkast dichtdraaien. 

• De woning beschikt over een 1 UTP- en 1 telefoonaansluiting in de woonkamer. De CAI- 
aansluiting is aanwezig achter de blindplaat naast de utp aansluiting. De aansluiting van 
Ziggo/KPN zit in de meterkast, hierop kunt u de modem aansluiten. Aangebrachtte CAI/
UTP- aansluitingen zijn niet te vervangen. Deze zijn verwerkt in de wand en niet voorzien 
van (loze) PVC buizen.

• Door de trapkoker en in de afgeschuinde hoek van de trap lopen verschillende leidingen. 
Door te boren of schroeven in de trapkoker of afgeschuinde hoek kunt u de elektra- en 
waterleidingen beschadigen. 

• De installaties in de technische ruimte en de meterkast moeten bereikbaar zijn voor 
onderhoud. De leidingen in de technische ruimte worden heet. Zorg ervoor dat uw 
kinderen niet bij de leidingen kunnen komen. De deur is voorzien van een slot. Plaats ook 
geen eigen spullen in de technische ruimte, want dit zorgt voor brandgevaar. 

• Wilt u een droger gebruiken in de woning? Dan is alleen een condensdroger geschikt. De 
luchtafvoer van een afvoerdroger (droger met slang) kan en mag NIET door de buitenmuur 
of het dak worden aangebracht. Schakel de WTW hoog als de droger aan staat.

• Naast het opschakelen van de WTW-ventilatie in stand 3 kunt u in de zomer extra 
ventileren door in de avond/nachturen ramen tegenover elkaar open te zetten. Hierdoor 
komt frisse buitenlucht in de woning en blijft de woning overdag koeler.  

• Als u een doorvoer voor een afzuigkap naar buiten wilt aanbrengen, moet u eerst een ZAV-
aanvraag bij Talis doen. 

• Let op Legionella: Bent u langer dan een week van huis, laat het water dan eerst 3 min. 
lopen voordat u het water gebruikt. Denk er ook aan de douche door te spoelen.
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 WAS OP LAGE TEMPERATUUR: HET 

IS MINDER DUUR. 

Was zoveel mogelijk op 20°C, 30°C  

of 40°C met een volle wastrommel.

SLUIPSTROOM IS DURE STROOM

Haal de stekker uit het stopcontact als u een  

apparaat niet gebruikt. Of wanneer de batterij 

van een apparaat 100% opgeladen is.

GOED VENTILEREN IS GOEDKOOP 

STOKEN EN GEZOND WONEN

Goed geventileerde en droge lucht 

is sneller warm en beter voor uw 

gezondheid. Schakel de WTW-

installatie dus omhoog als u gaat 

douchen, koken en met veel bezoek.

ENERGIELABEL A? JA!

Huishoudelijk apparatuur met 

een A+++ energielabel is direct 

besparen.

RAAM OPEN, IS OPNIEUW STROOM INKOPEN

Houd ramen en deuren in de winter zoveel 

mogelijk gesloten. Bij het openen van een 

raam verliest u kostbare, verwarmde lucht.

 LED IT SHINE

Gebruik spaarlampen of ledlampen 

voor de verlichting in en om uw huis.

CONSTANTE TEMPERATUUR 

IS NIET DUUR

Houd uw thermostaat op eenzelfde 

temperatuur. Dag en nacht, 

zomer en winter. Zet de temperatuur 

alleen lager wanneer u langer dan 

twee dagen van huis bent.

GELD ALS WARM WATER... NEE!

Het opwarmen van water kost veel 

energie. Is uw boilervat leeg? Dan 

krijgt u wel warm water, maar dit 

wordt geheel opgewarmd door de 

doorstromer en is dus duurder.

TIPS & TRUCS

KRAAN OP KOUD ZORGT DAT JE HET 

ENERGIEVERBRUIK LAAG HOUDT

Gebruik bij voorkeur koud water voor 

tanden poetsen, handen wassen etc.
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