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Inleiding 

Oost Flevoland Woondiensten en Mateboer Bouw BV hebben uw woning gemoderniseerd. 

Zo heeft uw woning niet alleen een nieuw uiterlijk gekregen, maar is uw woning ook voor-

zien van isolerende maatregelen, zoals dak- vloer- en gevelisolatie, mechanische ventilatie 

en een nieuwe groepenkast. 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 nu de beschikking over een vraaggestuurd mechanisch ventilatiesysteem. In dit 

deel van het bouwmaatje vertellen wij u graag het een en ander over de nieuwe situatie, 

zodat u hier op een goede manier gebruik van kan maken en er gemak van heeft. 

Nu onze werkzaamheden klaar zijn, kunnen wij voorstellen dat u graag aan de slag wilt om 

de woning verder op te knappen. Of dat u bijvoorbeeld een kattenluik of een terrasoverkap-

ping wilt aanbrengen. Misschien wilt u zelfs in huis een kleine verbouwing doen. Hou er 

rekening mee dat wanneer u gaat klussen er bepaalde richtlijnen zijn. Voorkom dat wij u 

later alsnog moeten vragen om bijvoorbeeld terrasoverkapping, zonwering en schotels te 

verwijderen of dat u onbedoeld schade veroorzaakt aan de  

woning. Neem daarom met OFW contact op wat wel of niet mogelijk is, of wat OFW  

daarin voor u kan betekenen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van OFW 

www.ofw.nl/klussen-in-de-woning.

Voor het monteren van bijvoorbeeld een zonnescherm op uw nieuwe gevel kunt u de  

instructie vinden in de bijlage 1.

Met vriendelijke groeten, 

Het projectteam  
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Ventilatieroosters

Veel ramen zijn voorzien van ventilatieroosters. 

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

verse lucht in een ruimte regelen. De roosters zijn standaard 

voorzien 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. U kunt het rooster 

ook handmatig regelen. De open-dichtklep kan traploos in elke 

gewenste stand worden gezet. Door de hendel omlaag te bewegen gaat het rooster 

verder open. Bij de oplevering krijgt u 1 bedieningsstok om de roosters te openen en te sluiten.

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, waardoor het essentieel is  

om goed te ventileren en om te voorkomen dat er vocht in de woning kan ontstaan. Tijdelijk  

(gedeeltelijk) dicht zetten mag natuurlijk, maar vergeet de roosters niet weer te openen.

Mechanisch ventilatiesysteem

In uw woning is een vraaggestuurd mechanisch ventilatie systeem geplaatst. De mechanische  

ventilatiebox is op zolder geplaatst. Via kanalen wordt lucht afgezogen in de badkamer, toilet en  

keuken. Deze lucht wordt via de box op zolder naar buiten afgevoerd. 

Hoe bedient u het systeem?

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

Hoewel het systeem handmatig te bedienen is, raden wij u aan om de automatische stand te gebruik-

en. Alleen bij het douchen raden wij aan om tijdelijke extra ventilatie in te zetten. 

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. 

Let op dat er geen afzuigkap met motor aangesloten mag worden op dit systeem, anders werkt 

het systeem niet naar behoren.
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Stand Auto, automatische stand; regeling op basis van aan-
wezige sensoren (CO2, RV en/of PIR). De capaciteit wordt 
automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand.

Stand 1, laagstand; bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 
’s nachts of wanneer niemand aanwezig is.

Stand 3, hoogstand; tijdens het koken, douchen of baden of 
wanneer veel mensen aanwezig zijn.

Timer voor het inschakelen van de unit in hoogstand ge-
durende een instelbare periode.

Hoe bedient u het systeem?

Het systeem heeft 4 verschillende standen. In de afbeelding hieronder worden 

de standen uitgelegd. Het wordt aangeraden om de automatische 

stand het meest te gebruiken. Het is ook mogelijk om het sys-

teem handmatig te bedienen. Als u gaat douchen wordt er 

geadviseerd om tijdelijk extra ventilatie in te zetten. U kunt 

dan drukken op het icoontje van hoogstand. 

 1 keer drukken is 10 minuten extra ventilatie

 2 keer drukken is 20 minuten extra ventilatie

 3 keer drukken is 30 minuten extra ventilatie

Na het aflopen van de timer schakelt die terug naar de au-

tomatische stand. 

CO2 sensor

In de woonkamer komt er een kastje te hangen die de luchtkwaliteit 

meet. Als de LED lampjes 2x op groen staan dan staat het systeem in de 

energiezuinige stand. U hoeft niets te doen. Wanneer er een groen en 

blauw lampje branden zal de mechanische ventilatie aanslaan. Wanneer 

er op de toetst gedrukt wordt gaan op de sensor 2 groene LED lampjes 

branden, dan zet je hem op de ECO stand. De lampjes gaan automatisch 

uit als je nergens op drukt. 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. 

RFT-CO2

status A
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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. 
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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 meerdere 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

 Greep krachtig omhoog bewegen (de haken van de mps sluiten in de sluitkommen en 

de deur is vergrendeld. Van buitenaf kunt u de deur niet meer openen. 

 Als er niemand meer in de woning is de deur extra vergrendelen door een halve slag 

te draaien met de sleutel.

 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.

Achterdeurfunctie:

 Bij het verlaten van de woning, de deur dichtrekken en de greep krachtig omhoog 

bewegen (de haken van de mps sluiten in de sluitkommen).

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

 Wanneer u uw woning verlaat 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 draaikiepraam tegelijkertijd in de draai- EN in de kiep-

stand 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 stappen 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  
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Rookmelders 

Per woning zijn twee rookmelders geplaatst, één op de begane grond en één op de eerste verdieping. 

De rookmelders in uw woning worden aangesloten op het lichtnet (230V) en voorzien van een bat-

terij, zodat het ook blijft werken wanneer de stroom uitvalt.

Lege batterij

Na verloop van tijd zal de batterij leeg zijn, deze dient dan vervangen te worden. Bij normaal gebruik 

leert de praktijk dat deze batterij zo’n 10 jaar meegaat. De batterij vervangen dient u als bewoner zelf 

te doen.

Vervang de batterij, door hetzelfde type, zodra de rookmelder om de minuut een piepje geeft. Dit 

is het signaal dat de batterij bijna leeg is. Test de rookmelder op de goede werking nadat de batterij 

vernieuwd is. Gooi de batterij niet weg, maar deponeer deze in de batterijbak bij uw winkelier of lever 

deze in bij de milieustraat.

Testen

Om de rookmelder te testen, houdt u de testknop ingedrukt totdat het alarm afgaat. Het alarm stopt 

na een aantal seconden. Mocht het testen niet goed lukken, dan kan de batterij leeg of de rookmelder 

stuk zijn.

Reinigen

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

Maak de rookmelder regelmatig schoon, minimaal 4 keer per jaar, met de stofzuiger met een zachte 

borstel. Voor het reinigen van de rookmelder wordt ook aangeraden om het kapje eraf te halen en aan 

de binnenzijde de rookmelder schoon te maken met een stofzuiger.

Rookmelders zijn voor de veiligheid van de bewoners aangebracht, indien ze niet (meer) werken,  

dient u zelf contact op te nemen met OFW. U bent als bewoner dan ook zelf verantwoordelijk voor  

het werkend houden van de rookmelder.
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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 is poriënvrij en heeft dus geen bijzonder onderhoud nodig. Reinig het blad regelmatig 

met een zacht schoonmaakmiddel.

In geval van ernstige vervuiling kunt u een passend middel als spiritus of ander bleekmiddel gebruik-

en. 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 standaard reinigings-

middelen: ze kunnen een vetsluier achterlaten die vuil aantrekt. 

Wespen en bijen

Wanneer u merkt dat er wespen of bijen gebruik maken van de vleermuis- en zwaluwopeningen in de 

woning dient u contact op te nemen met OFW.

OFW en Mateboer Bouw B.V. 
wensen u veel plezier in uw vernieuwde woning.
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Bijlage 1: Montagevoorschriften

Het is niet toegestaan zonder toestemming van OFW zonwering, rolluiken, aanbouwen etc. aan de 

gevel te plaatsen. U kunt een ZAV aanvraag bij OFW indienen. Wanneer OFW akkoord is, moet de 

bevestiging van bijvoorbeeld de zonwering aan de gevel voldoen aan enkele voorschriften om schade 

te voorkomen. 

Hieronder ziet u de  montagetekening.

 

Zoals aangegeven op de afbeelding moet de bevestiging tot aan de binnenmuur gaan. U boort op de 

plaats van de bevestigingspunten voor bijvoorbeeld uw zonwering een gat in de gevel, bij voorkeur 

in de voeg. Hierin plaatst u een ronde roestvrijstalen buis waarin u een draadeind inclusief chemische 

anker doet. Als verankering plaatst u op het draadeind een sluitring. Het bevestigingsmateriaal is te 

koop in de bouwmarkt.

Circa 100 mm Circa 114 mm Circa 100 mm

Sluiting

Ronde bus over 
het draad end tot 

voorkant muur

Draad end

Verankering volgens 
opgave leverancier

          Metselwerk      Spouw en isolatie       Binnenmuur Steen



Bouwmaatje.

Bedankt voor de 
medewerking!


