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3 Rookmelder
In uw woning zijn een, twee of drie rookmelders geplaatst (de begane grond, eerste 

verdieping en/of op de zolder). De rookmelders zijn aangesloten op het lichtnet 

(230V) en voorzien van een batterij, zodat hij ook blijft werken wanneer de stroom 

uitvalt. 

3.1 Lege batterij

Als de rookmelder om de minuut een piepje geeft, is de batterij bijna leeg. De batterij moet u zelf vervangen. 

Vervang de batterij voor hetzelfde type. Wanneer u de batterij vervangen heeft, is het verstandig om de 

rookmelder te testen op een goede werking. Zit er geen batterij in de rookmelder, maar een accu? Neem dan 

contact met ons op. 

3.2 Rookmelder testen

Om de rookmelder te testen, houdt u de testknop ingedrukt totdat het alarm 

afgaat. Het alarm stopt na een aantal seconden. Lukt het testen niet? Dan 

kan de batterij leeg of de rookmelder stuk zijn. Als de rookmelder stuk is, 

neemt u dan contact met ons op. 

3.3 Stofkap bij verbouwen of schilderen

Gaat u schilderen, stofferen of verbouwen, breng dan gedurende de werkzaamheden een stofkap aan. Ver-

geet deze niet weer te verwijderen zodra u klaar bent met klussen. Voor uw eigen veiligheid is het verstandig 

om de rookmelder te testen. 

3.4 Houd de rookmelder schoon 

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vuilophoping. Daarom is het belangrijk ze regelmatig te reinigen 

(minimaal 4 keer per jaar). U kunt de rookmelders schoonmaken met een stofzuiger met een zachte borstel. 

3.5 Vals alarm

Het kan voorkomen dat de rookmelder een vals alarm geeft. Als dit 

voorkomt, dan kunt u het alarm stoppen door de pauzetoets van de 

rookmelder in te drukken tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan 

voor circa 15 minuten op “stil” gezet. Op de rookmelder die het alarm 

veroorzaakt zal de rode LED snel knipperen. Reinig deze rookmelder 

met een stofzuiger met een zachte borstel. Blijft het alarm afgaan, dan 

moet deze rookmelder zo snel mogelijk vervangen worden. Neemt u 

hiervoor contact met ons op. 
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1 Welkom
In deze brochure geven wij praktische informatie die voor u van belang is voor de bewoning van uw woning. 

1.1 ‘Mijn OFW’

Op onze website www.ofw.nl kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina ‘Mijn OFW’. Onder 

‘Mijn woning’ vindt u alle informatie terug over de woning die u van ons huurt. Daarnaast 

kunt op ‘Mijn OFW’ onder andere reparatieverzoeken indienen en een afspraak plannen 

met een monteur, uw huur betalen en uw betalingsgegevens wijzigingen. Is ons kantoor 

gesloten en heeft u een spoedreparatie? Neem dan contact op met onze storingsdienst: (0320) 

257 157.

2 Verzekeringen
Door u goed te verzekeren, voorkomt u dat u onverwacht voor hoge kosten komt te staan, bijvoorbeeld bij 

inbraak of brand. Wij adviseren u in ieder geval om een inboedel- en WA-verzekering af te sluiten. 

2.1 Inboedel- en WA-verzekering

Om uw eigendommen te verzekeren, moet u een inboedelverzekering afsluiten. Een WA-verzekering is han-

dig bij schade aan opstal door uw eigen toedoen, bijvoorbeeld het beschadigen van het aanrechtblad. Heeft 

u al een inboedel- en WA-verzekering? Geef bij verhuizing uw nieuwe adres door aan de verzekeringsmaat-

schappij. 

2.2 Glasverzekering

De glasverzekering wordt in principe automatisch door OFW geregeld. Deze wordt in het huurcontract ver-

meld. Als dat niet zo is, kunt een glasverzekering aansluiten (www.ofw.nl/huurder). Voor de glasverzekering 

van OFW betaalt u twee euro per maand (prijspeil 01-07-2016). Dit bedrag wordt verrekend in de huurprijs. 

Schades aan ruiten en glasbreuken kunt u dan rechtstreeks melden bij Cito Glasservice (0800-09 090 00). 

Cito Glasservice zorgt er voor dat u binnen 24 uur geholpen wordt, door herstel van de glasschade of- als de 

betreffende ruit niet op voorraad is - door het regelen van een tijdelijke voorziening.

2.3 Opstalverzekering

OFW is eigenaar van de woning en is daarom verantwoordelijk 

voor de opstalverzekering. Deze hoeft u als huurder niet af te 

sluiten.

Rookmelders zijn voor de 

veiligheid van de bewoners 

aangebracht. 

U bent als bewoner zelf 

verantwoordelijk voor het 

werkend houden van de 

rookmelder.

Gooi de batterij niet 

weg, maar deponeer 

deze in de batterijbak 

bij uw winkelier of lever 

deze in bij de milieu-

straat.

Het glas in de kozijnen is 

hoogwaardig isolatieglas (HR++). 

Het is niet toegestaan om hier 

plakfolie op te plakken. 

Dit veroorzaakt namelijk glas-

breuk. Bovendien vervalt dan de 

garantie op het glas.
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4 Gas & elektra
Uw gas- en elektrische installatie voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen, daarom mag u zelf niets aan deze 

installaties veranderen. Wilt u toch een verandering aanbrengen? Dan moeten de werkzaamheden altijd uit-

gevoerd worden door een erkend bedrijf. Hiervoor moet u wel eerst toestemming vragen aan OFW. 

4.1 Elektriciteitsleidingen

De meeste elektraleidingen zijn in de wanden en vloeren weggewerkt. De exacte plaats van deze leidingen 

is helaas niet aan te geven. De leidingen in de wanden lopen vanaf het plafond verticaal naar een wandcon-

tactdoos of schakelaar. Voor uw eigen veiligheid doet u er verstandig aan niet in de muren te boren in een 

zone van 25 cm aan weerszijden van wandcontactdozen en schakelaars van vloer 

tot het plafond. 

4.2 Groepenkast

In de groepenkast kunnen smeltzekeringen of (aardlek)automaten aanwezig zijn. 

Deze reageren op overbelasting van elektriciteit. 

Zekeringen

Als de zekering uitgaat, moet u in ieder geval de smeltzekering vervangen en bij een 

automaat het schakelaartje weer omhoog doen. Bij herhaling van de stroomuit-

schakeling doet u er verstandig aan de oorzaak op te (laten) sporen. Zie hiervoor 

‘Stroomstoring’ op pagina 7.

Aardlekschakelaar

De elektrische installatie (groepenkast) in uw woning is voorzien van meerdere zo-

genaamde aardlekschakelaars. Via een aardlekschakelaar is de stroomvoorziening 

in uw woning beveiligd tegen lekstroom. Zodra ergens een defect ontstaat, schakelt 

de aardlekschakelaar de stroomvoorziening uit.

Test een aardlekschakelaar een keer per maand. Om de aardlekschakelaar te testen is deze voorzien van 

een knopje (vaak gemerkt met de letter T van test). Als dit knopje wordt ingedrukt moet de stroom uitval-

len; u ziet dan tegelijkertijd een schakelaartje omklappen. Schakel de stroom weer in door het schakelaartje 

terug te zetten. Valt de stroom niet uit na het indrukken van de knop, zorg er dan voor dat de aardlekscha-

kelaar vervangen wordt. U kunt hiervoor contact opnemen met OFW.

4.3 Stroomstoring?

Controleer eerst of de stroom overal in uw huis is uitgevallen.  Als dit het geval is, ligt dit mogelijk niet aan de 

huisinstallatie, maar aan het toeleverende energiebedrijf (informeer eerst bij uw buren of zij ook een storing 

hebben). Hiervoor neemt u contact op met Liander: 0800-9009 of kijk op de website: www.gasenstroomsto-

ringen.nl

Als uw buren geen storing hebben, bekijk dan eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. In de meterkast ziet u 

boven de elektriciteitsmeter twee onderdelen waar u bij storing zelf iets aan kan doen: de aardlekschakelaar(s) 

en zekeringen. Elke zekering (groepschakelaar) zorgt voor de stroomvoorziening van een deel van uw wo-

ning. De aardlekschakelaar schakelt uit in geval van een storing in één van de groepen. 

Als de aardlekschakelaar uit staat:

• Schakel alle zekeringen uit en schakel de aardlekschakelaar weer in. Schakel nu een van de zekeringen 

weer in. Zodra de aardlekschakelaar uitvalt, heeft u de groep waarin de storing zit gevonden.

• Schakel de desbetreffende zekering weer uit. Haal vervolgens alle stekkers van lampen en apparaten die 

op deze zekering zijn aangesloten uit de stopcontacten.

• Schakel de aardlekschakelaar en de zekering weer in. Valt de elektriciteit weer uit, neem dan contact met 

ons op. Er is iets mis met het leidingnet van uw woning.

• Blijft de schakelaar aan, dan kunnen de apparaten een voor een weer aangesloten worden op het 

stroomnet. Zodra de elektriciteit weer uitvalt, heeft u het apparaat gevonden dat de storing veroorzaakt.

5 Centrale verwarming
De cv-ketel wordt een keer per twee jaar door onderhoudsbedrijf Feenstra gecontroleerd en gereinigd 

(Feenstra neemt hiervoor contact met u op). Om overmatige vervuiling van de cv-ketel te voorkomen, is het 

belangrijk om de naaste omgeving van de cv-ketel stofvrij te houden. En let erop dat u geen brandbare en/

of explosieve stoffen bij of naast de cv-ketel plaatst. 

5.1 De radiatoren ontluchten

De radiatoren in uw woning kunnen lucht bevatten. U merkt dan dat ze minder warm worden en/of een bor-

relend /tikkend geluid maken. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat u de radiatoren regelmatig 

ontlucht. Volg hiervoor de volgende stappen:
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Smeltzekering

Automaat

Aardlekautomaat

Geeft uw cv-ketel een 

storing aan? Neemt u dan 

contact op met Feenstra 

(088) 845 50 00

Ruikt u een gaslucht?
1. Draai de hoofdkraan dicht.

2. Zet deuren en ramen open.
3. Neem contact op met OFW.
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1. Haal de stekker van de cv-ketel uit het 

stopcontact.

2. Draai alle radiatorkranen van de radiato-

ren helemaal open.

3. Na een half uur kunt u beginnen met ont-

luchten door het ontluchtingsventiel van 

de radiator open te draaien met de ont-

luchtingssleutel.

4. Houd een bakje of doek bij het ventiel, 

want u moet het ventiel openhouden 

totdat er (in plaats van lucht) water uit-

stroomt. Zodra dit gebeurt, draait u het 

ontluchtingsventiel weer dicht. 

5. Steek de stekker van de ketel weer in het stopcontact.

6. Controleer of de waterdruk in de cv-ketel nog hoog genoeg is (tussen de 1 en 2 bar). Als er veel lucht in 

de radiatoren zit, moet u waarschijnlijk de cv-ketel bijvullen. 

5.2 De cv-ketel bijvullen 

De waterdruk van de cv-ketel moet minimaal 1 en maximaal 2 bar 

bedragen. Dit is af te lezen bij cv-druk op het display van de ketel 

of bij de radiator in de badkamer/douche. Voor het bijvullen van de 

cv-ketel volgt u de volgende stappen:

1. Draai alle radiatoren open en zet de kamerthermostaat op de 

laagste stand.

2. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact.

3. Houd een emmer of plastic bak bij de hand om mogelijk overtol-

lig water op te vangen.

4. Sluit de vulslang aan op de waterkraan. Zet de kraan zachtjes open en zorg dat de vulslang vol met water 

zit. Hierdoor komt er zo min mogelijk lucht in het systeem.

5. Maak de met water gevulde slang vast op het bijvulpunt van de cv-ketel. Draai de slang stevig vast op dit 

vulpunt.

6. Zet de waterkraan zachtjes open.

7. Draai de bijvulkraan van de cv-ketel open.

8. Sluit de waterkraan als het water een druk van tussen de 1,5 en 2 bar bereikt heeft.

9. Sluit de bijvulkraan en haal de vulslang eraf (let op, hier kan nog water uit stromen).

10. Steek de stekker van de  cv-ketel terug in het stopcontact en zet de thermostaat weer op een vragende 

temperatuur.

6 Waterleiding
6.1 Waterleidingnet

Voor het afsluiten van het hele waterleidingnet in uw woning kunt u de hoofdkraan bij de watermeter ge-

bruiken. De meeste waterleidingen zijn in de afwerkvloeren weggewerkt. De exacte plaats van deze leidingen 

is helaas niet aan te geven. Ook in de wanden bevinden zich leidingen, deze lopen meestal naar het betref-

fende sanitair. Veiligheidshalve doet u er verstandig aan niet in de vloeren te boren.

6.2 Stank uit afvoerputjes

Ieder waterafvoerpunt in uw woning is voorzien van een sifon om te voorkomen dat er rioollucht in uw wo-

ning komt. Een sifon werkt alleen als er water in staat. In een vakantiepe-

riode kan een sifon bijvoorbeeld droog komen te staan doordat het water 

verdampt. Om dit te voorkomen kunt u wat slaolie in de afvoerpunten gie-

ten; slaolie voorkomt dat het water uit het sifon verdampt.

Als een sifon droog is ko-

men te staan, moet de ri-

oollucht verdwijnen wanneer het sifon weer gevuld is met 

water en er een half uurtje is geventileerd. Als de rioollucht 

toch blijft, neemt u dan contact op met ontstoppings– en 

onderhouds bedrijf Jalinen: 0321-313723.

Sifons reinigen

Reinig regelmatig de sifons, ook het sifon van de douche-

vloer. Wij adviseren u alle afvoeren tenminste twee keer 

per jaar door te spoelen met heet sodawater. 

7 Aansluiting televisie, telefoon en internet
Het aansluitpunt voor televisie, telefoon en internet bevindt zich in de woonkamer of meterkast. Eventueel is 

er ook een aansluitpunt aangebracht in de grote slaapkamer. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag 

voor een aansluiting bij een provider.

7.1 Glasvezel

In uw woning is glasvezel aanwezig. De aansluitkast hangt in de woonkamer of meterkast. Als dat niet het 

geval is, is de kabel doorgetrokken tot uw voorgevel. Om de glasvezelkabel aan te sluiten, kunt u contact 

opnemen met uw provider. 
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Controleer bij verstoppingen altijd 

eerst het sifon. Voor rioolverstop-

pingen neemt u contact op met 

het ontstoppings– en onderhouds 

bedrijf Jalinen: 0321-313723.

Ontluchtingsnippel  Onluchtingssleutel

Sifon
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8 Veilig hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van uw woning voldoet aan de eisen van veilig wonen. U kunt dit herkennen aan de ‘R’ 

gevolgd door een of twee sterren op bijvoorbeeld scharnieren, sloten en cilinders. Om de sloten werkend te 

houden, moeten ze een keer per jaar gesmeerd worden. Dit mag u alleen met slotspray doen. Bij toepassing 

van olie of grafiet functioneert de cilinder na enige tijd niet meer goed. 

9 Algemeen onderhoud woning
Uw woning moet onderhouden worden. Daar bent zowel u als OFW ver-

antwoordelijk voor. Als er iets stuk is in of aan uw woning, geef dit dan zo 

spoedig mogelijk aan ons door. U kunt hiervoor een reparatieverzoek in-

dienen op ‘Mijn OFW’. Kleine herstellingen  moet  u zelf doen. Welke dit zijn, 

leest in het trefwoordenregister op onze website: www.ofw.nl/huurder.  

9.1 Woning veranderen

Uw woning is de plek waar u zich thuis voelt. Het liefst richt u de woning 

helemaal naar uw eigen smaak in. Misschien wilt u zelfs een kleine verbouwing doen. Er is heel veel mogelijk, 

maar het is belangrijk om rekening te houden met wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat de 

voorwaarden zijn bij verhuizing. Daarom moet u vooraf toestemming vragen aan OFW. Hiervoor gaat u naar 

onze website: www.ofw.nl/huurder/woning-veranderen.

9.2 Tuinonderhoud

U kunt per jaar kosteloos 2m3 zand en 2m3 grond bestellen om verzakkingen in uw eigen tuin of straatwerk 

te verhelpen. Voor zand geldt dat dit één jaar na het tekenen van het huurcontract kan. Uitzondering hierop 

is als er binnen het eerste jaar sprake is van verzakking van de oorspronkelijke bestrating (terras en tuinpad). 

Via ‘Mijn OFW’ kunt u bij het tabblad ‘Reparatieverzoeken’ zand en/of grond bestellen.

In de maanden maart t/m november wordt er eenmaal in de twee weken op donderdag zand/grond gele-

verd. Bestellingen kunt u uiterlijk 24 uur voor de volgende leverdag doorgeven. 

U kunt ook zelf op elke werkdag zand en/of grond ophalen bij onze leverancier Van Werven in Biddinghuizen, 

ook dit kunt u via ‘Mijn OFW’ aangeven.

10 Containers en milieupas
U heeft drie containers:

• Groen - Restafval

• Bruin - Groente-, fruit- en tuinafval

• Grijs - Papier en karton

Daarnaast kunt u bij de gemeente zakken opvragen om plastic te scheiden. Op www.afvalwijzer.nl kunt u 

zien wanneer de containers geleegd worden en het plastic opgehaald wordt. Als een container kapot is, kunt 

u dit via de website van de gemeente Dronten doorgeven: www.dronten.nl. 

Woont u in een appartement? Dan kunt u uw afval kwijt in de conainters in de berging of de containers bij 

het appartementencomplex. 

10.1 Milieupas

Bij het betrekken van een OFW-woning ligt een pas voor de milieustraat van de gemeente Dronten in de 

keukenlade. We raden u aan om de pas daar te bewaren. Bij verhuizing bent u namelijk verplicht om de pas 

in de keukenlade achter te laten voor de nieuwe bewoner. 

Bent u de milieupas of een container kwijt? Via de website van de gemeente Dronten kunt u een nieuwe aanvragen 

(www.dronten.nl, druk op de button ‘Iets melden en stel uw vraag). Hieraan zijn wel kosten verbonden. 
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Zorg er voor dat 

het zand/de grond 

binnen 48 uur van 

de openbare weg 

verwijderd is.

Smeer uw sloten 
minimaal  een keer per jaar met slotspray. Vraag gratis een busje slotspray op bij OFW. 



Oost Flevoland Woondiensten
De Noord 47

Postbus 89
8250 AB Dronten

0321-38 55 00
woondiensten@ofw.nl

www.ofw.nl
www.facebook.com/ofwdronten


