
Handige woontips en 
onderhoudsadviezen 
Mercuriusweg, Purmerend

Mercuriusweg 8 t/m 174
Mercuriusweg 180 t/m 346



NB.: Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. 

Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.
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Gefeliciteerd met uw opgeknapte woning! 

Tijdens de renovatie zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

• vernieuwen van installaties;

• nieuwe ramen en deuren;

• nieuwe balkon- en galerijhekken;

• brandwerende voorzieningen;

• saneren van asbest;

• vernieuwde entree;

• nieuwe postkasten;

• nieuwe videofoon;

• geïsoleerde spouwmuren;

• geïsoleerde plafonds in de bergingen en bergingsgangen; 

• nieuwe dakbedekking inclusief isolatie;

• vernieuwde kopgevels inclusief isolatie.

In dit boekje leest u informatie op het gebied van techniek en onderhoud voor uw 

woning. Ook geven wij u allerlei tips, zodat u optimaal van uw woning kunt genieten. 

Wij wensen u veel woonplezier!

Voorwoord
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1.1 Deuren en kozijnen

Deuren
Buitendeuren kunnen mogelijk kromtrekken door de verschillende temperaturen 

aan beide zijden van een deur. Een deur mag volgens de garantiebepalingen van de 

leveranciers ‘krom’ trekken in gesloten toestand.

Kozijnen
De gevelkozijnen zijn voorzien van HR++ isolatieglas. Boven de gevelkozijnen zijn 

afsluitbare ventilatieroosters aangebracht. De beweegbare delen in de kozijnen zijn 

voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk. 

U mag niet boren of schroeven in aluminium en kunststof kozijnen!

Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen
Krassen of schrammen kunnen worden verwijderd.  Wij raden u sterk af dit zelf te 

doen, u kunt Schipper Kozijnen hiervoor inschakelen. Als eenmaal een bepaalde 

behandeling is toegepast kan er soms onherstelbare schade toegebracht zijn.

1 De woning



Gebruikershandleiding na renovatie Mercuriusweg 7

1.2 Hang- en sluitwerk

Draaikiepramen
Alle nieuwe draaikiepramen zijn uitgevoerd conform het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen (PKVW) en voldoen aan SKG inbraakwerendheid klasse 2. Wij raden u aan  

om alle bewegende delen ongeveer eenmaal per jaar te (laten) controleren en waar 

nodig te smeren. Daarmee voorkomt u storingen. 

Het eventueel nastellen van ramen en deuren moet vakkundig gedaan worden. 

Bent u niet in staat dit zelf te doen, neem dan contact op met Schipper Kozijnen. Bij 

foutief afstellen kunnen onderdelen van hang- en sluitwerk onherstelbaar worden 

beschadigd. 

Oplossen draaikiep-probleem
Het kan voorkomen dat een draaikiepraam tegelijk op de draai- en de kiepstand komt 

te staan. Dit komt mogelijk doordat de kiepblokkering tijdens het openen van het raam 

niet tijdig genoeg terug veert in de blokkeerstand. Het is dan alsof het raam nog maar 

aan één punt hangt en dat het lijkt of het raam ‘eruit zal vallen’. Je kunt het raam niet 

meer sluiten en ook de raamkruk werkt niet meer. 

Dit lijkt erger dan het is. Probeer vooral níet om het raam met kracht te sluiten of dicht 

te draaien. 

Het probleem kan doorgaans op een simpele manier worden opgelost:

1. Druk de kiepblokkering met de hand in (ingedrukt blijven houden).

2. Draai nu de kruk, als deze in de horizontale stand staat, omhoog in de kiepstand.

3. Duw het raam aan de scharnierzijde terug in het kozijn (krukzijde open laten).

4. Draai de kruk terug in de horizontale draaistand.

5. Laat nu de kiepblokkering los.

Als het goed is kan het raam nu gesloten worden en werkt alles weer naar behoren.
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Hoe werkt hang- en sluitwerk?

Draairaam 

Openen:   Door de greep 90º omhoog te draaien 

opent het raam. 

Sluiten:     Duw het raam dicht en draai de kruk 

90º omlaag. 

Draaikiepraam

Openen:   Draai de greep 90º omhoog  en open het 

draaideel. Door de kruk nog 90º verder 

omhoog te draaien, valt het draaideel in 

de kiepstand (ventilatiestand).

Sluiten:   Duw het raam dicht en draai de kruk 

terug in de gewenste stand. 

N.B. Het draaien van de kruk kan vanwege de beveiliging  

alleen gedaan worden, wanneer het draaideel gesloten is.

Voordeur

Openen:   Om de deur te openen draait u eerst  

de sleutel en daarna duwt u de kruk  

uit de 3-puntsvergrendeling. 

Sluiten:    Bij een kruk bediend slot, de kruk 

eerst geheel naar boven duwen (in 

de 3-puntsvergrendeling) en draai 

vervolgens de sleutel om in het slot.  

Bij een cilinder bediend slot enkel de 

sleutel omdraaien in het slot. 

 

Achterdeur

Openen:   Om de deur te openen draait u eerst 

de sleutel. Duw daarna de kruk naar 

beneden (uit de 3-puntsvergrendeling).

Sluiten:   Duw de deurkruk eerst geheel naar 

boven (in de 3-punts-vergrendeling) en 

draai vervolgens de sleutel om in het slot.

 

Deurkruk

GEBRUIK ALTIJD de DEURKRUK om de deur te sluiten!
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1.3 Beglazing

Condensvorming buitenzijde ramen
Soms ontstaat condensvorming aan de buitenzijde van de ruiten. Dit komt voor bij 

bepaalde weersomstandigheden door grote verschillen in temperatuur en vochtigheid 

tussen binnen en buiten, en dan vooral bij de wisseling van jaargetijden. Zodra het 

warmer wordt en de zon gaat schijnen verdwijnt deze condensvorming weer.

Condensvorming binnenzijde ramen
Bij een lage temperatuur in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid 

in een woning kan het voorkomen dat het aanwezige vocht condenseert op het 

glasoppervlak. Door een goede ventilatie kan condensvorming voorkomen worden.

Behoud van eigenschappen
Om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben van uw glas moeten de eigenschappen 

van de ruit in de oorspronkelijke staat worden gehouden. Vooral voor de licht door-

latend heid, het doorzicht en de warmte-isolatie is het van belang dat de randafdichting 

in het glas in goede staat is en blijft. Bij een lekke randafdichting kan namelijk het glas 

door vocht wordt aangetast. Hierdoor wordt minder licht doorgelaten en vermindert 

het doorzicht. 
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Thermische breuk
Het is mogelijk dat door een temperatuurverschil van circa 30°C een thermische breuk 

in het glas ontstaat. U kunt de kans op een thermische breuk fors verkleinen door:

• Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand (minimaal 6 cm) van de 

beglazing te plaatsen.

• Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen.

• De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie, ook niet 

gedeeltelijk.

• Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht bij de beglazing.

• Handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing  

kunnen leiden.

1.4 Vensterbanken

Indien er in uw woning nieuwe vensterbanken zijn geplaatst, zijn deze goed schoon 

te houden met een natte zeem. De gemonteerde vensterbanken zijn ervoor bedoeld 

om planten en accessoires op uit te stallen. Een vensterbank kan geen groot gewicht 

dragen. Wij raden u dan ook af om zware spullen op de vensterbanken te zetten of er 

op te gaan zitten.

1.5 Balkons

Afvoer
Het is belangrijk de afvoer van het balkon rondom schoon te houden, zodat er geen 

vuil in blijft steken.

Schotels
Schotelantennes mogen uitsluitend op een eigen statief gemonteerd worden. Het boren 

van gaten in de nieuwe kunststof kozijnen voor de doorvoer van kabels is uitdrukkelijk 

verboden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het ZAV (zelf aangebrachte 

veranderingen) beleid van Intermaris op de website www.intermaris.nl. 
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1.6 Isoleren spouwmuren

De voor- en achtergevel (spouwmuren) van de 

woningen zijn geïsoleerd.

Bij spouwisolatie worden gaten in de voegen van 

de buitenmuur geboord. Via deze gaten wordt 

de luchtspouw gevuld met isolerende parels. Het 

materiaal wordt onder druk ingespoten, zodat 

het zich naar alle kanten zal verspreiden. Het 

effect van de isolatie is dat het energieverlies door 

de muur direct tot minder dan de helft wordt 

teruggebracht. 

1.7      Brandwerende voorzieningen

In onder andere de meterkast, keuken en 

badkamer zijn brandwerende voorzieningen/

afdichtingen aangebracht. Dit om te voorkomen 

dat rook en vuur tijdens een brand kan doorslaan 

naar de naastgelegen ruimte. Daarnaast zijn 

brandwerende voorzieningen aangebracht in de 

schacht achter het toilet en in de keukenschacht. 

Wij verzoeken u deze voorzieningen in originele 

staat te laten.

 

	  

	  

	  

Brandwerend manchet 
in de badkamer
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2 Onderhoud

2.1 Beglazing

Om krassen te voorkomen, bijvoorbeeld veroorzaakt door opwaaiend zand, is het 

belangrijk de ruiten allereerst af te spoelen met veel water, voordat u de ramen wast. 

Reinig het glas niet met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen 

kunnen krassen veroorzaken op het glas of het aluminium en kunnen de toplaag van 

het kozijn en de randafdichting aantasten.

Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale 

huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Altijd afspoelen met schoon water. Bij 

het ramenwassen is het van belang ook de eventuele ontwateringsgootjes bij de 

onderdorpel goed schoon te maken, zodat het water goed weg kan lopen.

Op de buitenzijde van het glas kunnen strepen ontstaan. Deze zogenaamde ets-strepen 

worden veroorzaakt door regenwater dat langs de gemetselde gevelstenen of het 

betonnen oppervlak loopt en vervolgens langs het glas. Dit water bevat kiezelzuur 

dat zich op het glas hecht. Hierdoor ontstaan strepen op uw glas. Door de beglazing 

regelmatig schoon te maken, voorkomt u dat kalkhoudende stoffen het glas aantasten. 
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2.2 Hang- en sluitwerk

Sloten en scharnieren blijven soepel functioneren als ze jaarlijks worden ingesmeerd.

Als u de sloten met olie insmeert, kan dit tot haperingen leiden. Gebruik voor het 

smeren een dun laagje zuurvrije vaseline. Cilinderspray kan ook gebruikt worden. Dit 

is onderhoudsspray dat ook voor sloten en meerpuntsluitingen gebruikt kan worden. 

Wij adviseren u het hang- en sluitwerk regelmatig te reinigen met een zeem en een 

niet-agressief schoonmaakmiddel en water. Geen schuursponsjes gebruiken. 

LET OP: Zorg ervoor dat het smeermiddel niet op het aluminium kozijn komt. 

Hierdoor kunnen blijvende vlekken ontstaan.

Tip 

Het middel WD40 is te gebruiken om uw hang- en sluitwerk te 

smeren. Dit middel is bij elke bouwmarkt verkrijgbaar.

2.3 Raam- en deurrubbers

Tochtafdichtingen
Om de tochtstrippen in een goede conditie te houden is het goed om ze eenmaal per 

jaar met talkpoeder, siliconenspray of een ander speciaal onderhoudsmiddel voor 

rubberstrips (verkrijgbaar in autoshops) in te smeren. 

Tips 

• U kunt dit het beste voor het begin van de winter doen.

• Uitgedroogde tochtstrips laten tocht door. Om uitdroging van de 

tochtstrips te voorkomen smeert u deze in met groene zeep.
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2.4 Kozijnen

De kunststof kozijnen kunt u wassen met een zachte vochtige spons, eventueel met een 

niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis. Vermijd het gebruik van 

ammoniak, chloor of bleekwater. Deze middelen tasten de kozijnen onherstelbaar aan. 

Gebruik ook geen schurende reinigingsmiddelen. Deze maken de kozijnen dof. Werk 

altijd van boven naar beneden. Zo houdt u uw raam en kozijn in optimale conditie. 

Hardnekkige teer-, lijm-, kit-, verf- of vetvlekken verwijdert u met een minimum aan 

wasbenzine. Raak daarbij de rubbers niet aan: deze lossen op in wasbenzine, maar ook 

in spiritus. 

In al uw kozijnen bevinden zich watergaten in de onderdorpel. Deze ziet u als het 

draai- of schuifdeel open is. Deze watergaten dienen open en schoon te blijven. Als 

dit niet schoongemaakt wordt, is het mogelijk dat het water niet weg kan, waardoor 

lekkage ontstaat.

2.5 Ventilatieroosters

Maak ventilatieroosters minimaal twee keer per jaar schoon. Hierdoor blijven de 

roosters en de bediening goed functioneren. Om het rooster te reinigen, klikt u de 

aluminium buitenkap van het rooster los (eerst de onderkant, daarna de bovenkant). 

Het reinigen van de ventilatieroosters kan eenvoudig gebeuren. Gebruik een stofzuiger 

of een droge borstel om het ergste stof te verwijderen. Gebruik een met water uitge-

wrongen doek om het rooster schoon te maken. Het gebruik van schuurmiddelen en 

agressieve reinigingsmiddelen wordt afgeraden. Na het reinigen het rooster opnieuw 

vastklikken (eerst de bovenkant en daarna de onderkant).

	  	  	  

Ventilatierooster FitStream Klik de onderzijde van de
aluminium kap los

De aluminium kap is nu los
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2.6 Steenstrips

De steenstrippanelen in en tussen de kozijnen 

kunnen voorzichtig gereinigd worden met lauw 

water en een zachte borstel. 

	  

Houd uw ventilatieroosters 
altijd een stukje open voor 
goede ventilatie.
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3 Installaties

3.1      Stadsverwarming
 

De warmte-unit is verplaatst vanuit de keuken naar de kast naast de meterkast.  

De condens-afvoer van de warmte-unit bevindt zich links voorin de meterkast. 

In geval van een storing kunt u contact opnemen met EnergiewachtGroep, 

telefoonnummer 0800 0825.

Bij calamiteiten met warm water dient u de hoofdafsluiter af te sluiten!

Meer informatie over de warmte-unit vindt u in de bijlage.
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Verbruiksmeter en hoofdafsluiter warmte-unit

Regeling door middel van kamerthermostaat
De gewenste kamertemperatuur kunt u instellen met de kamerthermostaat. De 

ingestelde temperatuur verschijnt in het venster. Behandel de thermostaat voorzichtig. 

Het is een gevoelig instrument.

Instellen temperatuur
Bent u afwezig, dan kunt u de thermostaat op een lagere stand te zetten. Bij korte 

afwezigheid, bijvoorbeeld als u een boodschap gaat doen, is het overbodig om een 

lagere temperatuur te kiezen. Stel wel bij langdurige afwezigheid of tijdens de nacht 

de temperatuur maximaal 4°C lager in, maar minimaal 16°C. Bij een nog lagere 

temperatuur duurt het namelijk langer voordat uw warm water de juiste temperatuur 

heeft. Bovendien kost het de installatie dan ook steeds extra energie. 

Behaaglijkheid
Stook zo gelijkmatig mogelijk, zonder grote veranderingen in temperatuur. Als de 

verwarming laag heeft gestaan zullen bepaalde oppervlakken koude uitstralen. 

	  

Verbruiksmeter

Hoofdafsluiter
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Bijvoorbeeld de ramen als het buiten koud is, maar ook de wanden, plafonds en 

vloeren als die zijn afgekoeld. Tijdens het opwarmen bereikt de lucht in de ruimte al 

vrij snel de gevraagde temperatuur, maar de omringende oppervlakten blijven langer 

koud. Dit wordt gevoeld als een onbehaaglijke koude straling.  

Het is ook belangrijk om voldoende te ventileren. Dit komt de behaaglijkheid en uw 

gezondheid ten goede. Houd daarom uw ventilatieroosters altijd een klein stukje open.

Stooktips 

• Houd ruimte tussen de meubels en de verwarming.

• Sluit ’s avonds de gordijnen en zorg ervoor dat er geen gordijnen 

voor de verwarming hangen.

• Droog geen wasgoed op de verwarming. Dit verhoogt de 

vochtigheid in uw woning. Het kost meer energie om een woning 

in een vochtige situatie warm te stoken.

• Wanneer u één of meerdere ruimten in uw woning wilt luchten, 

draai dan geruime tijd van tevoren de radiatorkraan dicht.

• Stook gelijkmatig in alle vertrekken, ook in de slaapkamers. 

Voorkom temperatuurverschillen van meer dan 5°C in de 

verschillende ruimten.

• Bespaar energie door bijvoorbeeld een uur voordat u gaat slapen 

of als u voor een langere periode weggaat, de thermostaat 4°C 

lager (maar niet lager dan 16°C) te zetten.

• Blijf ventileren!

3.2  Mechanische ventilatie

Verse lucht
Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat uw woning constant wordt voorzien van verse 

lucht. In de keuken, badkamer en toilet zijn afzuigventielen aangebracht. Via deze 

afzuigventielen wordt vervuilde lucht via luchtkanalen afgezogen naar het dak.

De ervaring leert dat de geluiden van het ventilatiesysteem ongewoon zijn en dat 

bewoners hieraan moeten wennen. 
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Het brandventiel KSOF-C is standaard voorzien van de unieke 

CleanVent coating. Hierdoor hoeft het ventiel nagenoeg nooit 

schoongemaakt te worden. Het brandrozet is dankzij de CleanVent 

coating zeer geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden 

gesteld aan het binnenklimaat. Het ventiel mag niet gedemon-

teerd worden. Hier onder ziet u een foto van de geplaatste 

 brandventielen. Schoonmaken kan door middel van een stofzuiger 

of stofdoek. Let wel: draai niet aan het ventiel. Deze is secuur 

afgesteld, om de juiste hoeveelheid lucht te ventileren.

3.3 Elektrische installatie / meterkast

In de meterkast treft u aan:

• de leidingen voor elektriciteit, water en condensafvoer;

• de hoofdkraan voor water;

• de groepenschakelaars van de elektrische installatie;

• de aardlekschakelaars. Onder deze schakelaars zijn de groepen voor 

wandcontactdozen en lichtpunten aangesloten. Een goed werkende 

aardlekschakelaar voorkomt dat u onder stroom komt te staan in geval van een 

elektrische storing.

• de groepenverklaring. Het maximale vermogen per groep bedraagt 3500 Watt.

Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie moet altijd de ‘stroom’ worden 

uitgeschakeld! Controleer altijd of de juiste groep is uitgeschakeld. Controleer met een 

spanningzoeker of de stroom inderdaad van de installatie af is. 

	  

	  

Functionaliteit, comfort  
en duurzaamheid.
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Stroomstoring? Doe de stekkerproef.

Wanneer de hoofdschakelaar uitgevallen is, staat de schakelaar naar beneden. U kunt 

dit als volgt verhelpen:

1. Zet alle groepen uit.

2. Zet de hoofdschakelaar weer aan.

3. Zet de groepen één voor één weer aan tot de hoofdschakelaar weer uitvalt.

4. Laat de groep waarbij de hoofdschakelaar weer uitvalt, uit staan.

5. Haal van deze groep alle stekkers uit de stopcontacten.

6. Zet de groep weer aan.

7. Plaats de stekkers één voor één weer in het stopcontact tot de hoofdschakelaar 

weer uitvalt.

8. Laat de stekker van het defecte apparaat uit het stopcontact.

9. Blijft bij bovenstaande stappen de hoofdschakelaar uitvallen? Neem dan contact 

op met Intermaris.

Wij raden u aan de hoofdschakelaar twee keer per jaar te testen door deze uit en weer 

aan te zetten. Als bij de test de stroom niet uitvalt, dan werkt de hoofdschakelaar niet. 

Wij raden u dan aan contact op te nemen met Intermaris.

3.4 Rookmelders

Algemeen
Op centrale plaatsen in uw woning bevindt zich een rookmelder. De rookmelders zijn 

voorzien van een batterij. Als er teveel rookontwikkeling in uw woning is, geven de 

rookmelders een geluidssignaal (hoge toon) af. In geval van nood kunt u dan tijdig uw 

woning verlaten.

Onderhoud
Voor uw veiligheid en die van uw omwonenden is het van belang dat de rookmelders 

goed functioneren. Mogelijk gaan de rookmelders af wanneer zich in de melders 

zelf of in de omgeving teveel (bouw-)stof bevindt. U kunt dit voorkomen door de 

rookmelders zo nu en dan te stofzuigen. 
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Tip 

Controleer zo nu en dan of de rookmelders nog werken door op het 

knopje bovenop de rookmelder te drukken.

De batterij is een permanent verzegelde lithium batterij en mag niet door uzelf 

vervangen worden. De batterijen hebben een levensduur van 10 jaar.

Vals alarm
De rookmelder kan een vals alarm geven. U kunt het alarm uitzetten door de toets 

van de rookmelder in te drukken totdat het alarm stopt. Blijft het alarm afgaan, dan 

moet deze rookmelder zo snel mogelijk vervangen worden. U kunt hiervoor contact 

opnemen met Intermaris.

Voor een uitgebreide handleiding van de rookmelders kunt u de bijlage raadplegen.

3.5 Videofoon

Uw woning is voorzien van een videofooninstallatie. Hiermee kunt u horen en zien 

wie in de centrale entree aanbelt. Zodra iemand aanbelt, gaat op uw toestel een 

geluidssignaal af. Door de hoorn van de haak te nemen, ontstaat een spreek-/ luister-

verbinding en kunt u op het kleine scherm zien wie er voor de entreedeur staat. U 

kunt uw bezoek binnenlaten door op de knop naast het sleutelteken te drukken. 

Wanneer u die persoon niet wilt binnenlaten, legt u de hoorn neer. Het beeld zal 

vanzelf verdwijnen. 

Voor een uitgebreide handleiding van de rookmelders kunt u de bijlage raadplegen.
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3.7 Waterinstallatie

Installatie en leidingverloop
De waterinstallatie in de woning is volgens de wettelijke eisen aangelegd door een 

erkende installateur en hiermee goedgekeurd door het nutsbedrijf. De leiding tot 

en met de watermeter bevindt zich in de meterkast. Vanaf de watermeter tot aan de 

tappunten zijn de leidingen onderdeel van de woninginstallatie. Deze leidingen zijn 

weggewerkt in wanden, vloeren, plafonds en schachten. 

Tip 

Het is belangrijk dat u niet spijkert, boort, hakt, freest en zaagt in  

de vloeren, maar  ook niet in plafonds en/of wanden als u er niet  

volledig van overtuigd bent dat u geen leiding kunt raken. Gebruik  

een leidingzoeker of vraag een deskundige!

Watermeter
De watermeter bevindt zich in de meterkast. Door het kapje omhoog te klappen, kunt 

u de meterstand opnemen.

Verbruiksmeter en hoofdafsluiter watermeter

Kranen
Door de aanleg van nieuwe leidingen kan er wat vuil in de leidingen zitten. 

	  

Hoofdafsluiter

Verbruiksmeter
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Tip 

Verwijder vuil door de perlators (de zeefjes in de kranen) los te 

draaien, schoon te spoelen en weer te monteren.

Wanneer een kraan met een snelle handeling wordt gesloten, kunnen leidingen 

mogelijk resoneren door de plotselinge drukverschillen. Dit is het zogenaamde ‘slaan 

van de leidingen’. 

Tip 

Draai de kraan niet te strak dicht. Hierdoor gaan de kranen snel stuk. 

De meeste kranen zijn met één slag al helemaal open of dicht.

Legionella
Hoewel alle wettelijk voorgeschreven en gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen, kan er toch onder bepaalde omstandigheden een voedingsbodem voor de 

legionellabacterie ontstaan. Dit is onder andere het geval wanneer gedurende enige tijd 

de temperatuur van het water in de leidingen tussen de 20 en 50°C blijft. Buiten deze 

temperaturen groeit deze bacterie niet. Deze temperaturen kunnen ontstaan wanneer 

het water gedurende enige tijd stilstaat in de leidingen. Wanneer u bijvoorbeeld op 

vakantie bent.

Het grootste gevaar voor besmetting bestaat bij verneveling van besmet water. Zorg er 

dus voor dat er op alle tappunten minstens elke week water wordt verbruikt. Spoel 

tappunten, die niet of weinig gebruikt worden, regelmatig door.

Wanneer u langer dan een week niet in de woning bent geweest, spoel dan alle 

tappunten door. Leg bij het doorspoelen van de douche de slang bij de afvoer. Vergeet 

ook niet het toilet door te spoelen met de klep gesloten.
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3.8 Riolering

Verstoppingen/schoonmaken van afvoeren
Spoel geen voorwerpen, agressieve stoffen of chemicaliën door het toilet en/of andere 

sanitaire afvoeren. Hierbij kunt u denken aan vet, kattenbakkorrels, geneesmiddelen, 

maandverbanden of verfresten. U voorkomt hiermee verstoppingen en/of lekkage door 

aantasting van de rioleringsleidingen. Lever agressieve middelen in bij het milieudepot 

van de gemeente.

Tip 

Reinig enkele malen per jaar de afvoer in de keuken en onder de 

wastafel(s). Schroef hiervoor de ‘beker’ los en maak de zwanenhals 

schoon. Maak ook regelmatig het doucheputje schoon. Het rooster 

kan eenvoudig uit het putje worden genomen.

Stankafsluiters
In de aansluitingen van de sanitaire afvoeren bevinden zich stankafsluiters. Door 

een zogenaamd waterslot komen hierdoor onaangename rioolgeuren de woning 

niet binnen. Wanneer gedurende enige tijd geen water door het waterslot stroomt, 

bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent, verdampt het water en komt er toch 

rioollucht in de woning.

Tip 

Giet een scheutje slaolie in de afvoer. Hierdoor voorkomt u dat het 

water verdampt als u langere tijd afwezig bent.
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4 Diversen

4.1 Onderhoud na oplevering

Bij de oplevering worden al uw opmerkingen over de uitgevoerde werkzaamheden 

genoteerd. Mogelijke klachten lossen wij zo spoedig mogelijk op in overleg met u. 

Heeft u vragen of klachten? 
Tijdens de renovatie was de uitvoerder van de aannemer uw contactpersoon.  

Na de renovatie kunt u met uw vragen en klachten terecht bij Intermaris, zoals  

u gewend was.

 

Uw woning moet uw  
thuis zijn. Dat vinden  
wij belangrijk.
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4.2 Calamiteiten

Heeft u spoedeisende klachten? Geeft u deze dan door aan Intermaris via 

telefoonnummer 088-25 20 100 (lokaal tarief). Buiten kantooruren wordt u 

automatisch doorgeschakeld naar de meldkamer. 

Bij levensbedreigende situaties belt u nummer 112 en brengt uzelf en medebewoners 

in veiligheid.

Voor ernstige stroomstoringen bij u in de buurt belt u het Nationaal Storingsnummer 

gas en stroom, telefoonnummer 0800-9009 (gratis). 

Voor storingen aan elektriciteitsapparaten in uw woning bent u zelf verantwoordelijk. 

Bij spoedeisende situaties is het handig belangrijke telefoonnummers bij de hand te 

hebben. Maak een lijstje en hang deze in de meterkast. 
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contact
Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Telefoon 088 25 20 100

info@intermaris.nl

www.intermaris.nl


