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Welk ventilatiesysteem heeft u?
In de kalender wordt gesproken over ventilatiesystemen A, B, C en D. 

Hieronder kunt u zien welk systeem in uw woning is toegepast.

 A  natuurlijke ventilatie

 toevoer schone lucht

 natuurlijk

 afvoer vuile lucht

 natuurlijk

 opmerkingen / herkenningspunten 

 Aanwezigheid van raamroosters en/of te openen ramen. Soms 

ventilatieschachten in keuken en badkamer. Afwezigheid van 

een ventilatie-unit.

 B  toevoer met ventilatoren

 toevoer schone lucht

 mechanisch

 afvoer vuile lucht

 natuurlijk

 opmerkingen / herkenningspunten 

 Vrijwel nooit toegepast.

 C  (vraaggestuurde) afzuiging met ventilatoren

 toevoer schone lucht

 natuurlijk

 afvoer vuile lucht

 mechanisch

 opmerkingen / herkenningspunten 

 Afvoerventielen in de badkamer, keuken en toilet.  

Meer stan den schakelaar of draadloos systeem.  

Ventilatie-unit op zolder of dakventilator.  

Bij vraaggestuurde ventilatie zijn CO2-meters aan het plafond 

bevestigd of speciale radiator kasten toegepast.

 D (vraaggestuurde) gebalanceerde ventilatie  

(met warmteterugwinning)

 toevoer schone lucht

 mechanisch

 afvoer vuile lucht

 mechanisch

 opmerkingen / herkenningspunten 

 Afvoerventielen in de badkamer, keuken, toilet.  

Aanvoer ventielen in woonkamer, werkkamer en slaapkamers. 

Ventilatiebox met 4 kanalen op zolder.  

Bij vraaggestuurde ventilatie zijn CO2-meters aan het plafond 

bevestigd of speciale radiatorkasten toegepast.

ventilatierooster

aan- of afvoerventiel

ventilatie-unit

balansventilatiebox
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* Welk ventilatiesysteem heeft uw woning? Zie de uitleg op pagina 1.

Januari
Dak en goten

 Als alle kinderen dadelijk zijn uitgeknald: check de buitenkant 

van het huis, haal het vuurwerkafval van de platte daken en uit 

de goten.

 Controleer na harde wind of alle dakpannen nog op hun plaats 

liggen en heel zijn. Dit voorkomt vervelende lekkages.

 Controleer het dakbeschot op lekkages en houtaantas tingen 

als je de kerstspulletjes weer op zolder zet.

Kelder

 Ruikt je kelder muf? Zorg in ieder geval voor voldoende 

ventilatie. Start met een sleuf te maken onder de deur. En leg 

geen afsluitende materialen (vinyl) op de bodem.

Ventilatiesysteem*

 Ventilatiesysteem A: Reinig de ventilatieroosters gevel-

beglazing door de losse kap met een lauw sopje schoon te 

maken en het binnenwerk uit te zuigen. Reinig eventuele 

afvoerventielen in de keuken en badkamer. Ventilatieroosters 

horen in principe altijd volledig open te staan om een gezonde 

binnenlucht te behouden. Als het erg koud is, laat dan de 

roosters minimaal half open.

 Ventilatiesysteem B & D: Reinig de filters in de ventilatie-unit. 

Vaak is het voldoende om met de stofzuiger langs beide zijden 

te gaan. Of is het tijd om de filters te vervangen? De frequentie 

is tussen de 6 en 12 maanden. Reinig de toe- en afvoer-

ventielen in alle vertrekken. Let op dat je deze in exact 

dezelfde stand terugzet om de werking van het systeem 

optimaal te houden.

 Ventilatiesysteem C: Reinig de ventilatieroosters gevel-

beglazing door de losse kap met een lauw sopje schoon te 

maken en het binnenwerk uit te zuigen. Reinig de afvoer-

ventielen in de keuken, badkamer en toilet.

 Ventilatiesysteem B, C & D: Laat door een installateur de 

ventilatie-unit en het eventuele warmteterugwinblok reinigen. 

Laat tegelijkertijd ook de kanalen inspecteren en eventueel 

reinigen. Eens in de 3 jaar is het verstandig de werking en 

instellingen te laten controleren, zodat u een gezonde 

binnenlucht blijft ademen.

Notities bij controle

Februari
Leidingen en kranen

 Nu de dooi inzet, check of de waterleidingen niet gescheurd 

zijn. Kijk vooral bij leidingen die weinig gebruikt worden. Ook in 

de kruipruimte.

 Reinig de afvoerleidingen in keuken en badkamer. Dit kan door er 

een mengsel van water en natriumbicarbonaat door te gieten. In 

de keuken verwijder je zo vet- en etensresten die zich hebben 

afgezet. In de badkamer zal je vooral haren uit het putje en de 

leidingen moeten wegplukken. Met deze maatregelen verzeker je 

jezelf van vlot weglopend water.

 Controleer de kranen en douchekoppen. Controleer kranen op 

loszitten, lekkage en kalkaanslag. Kranen met te veel speling 

kunnen lekkages veroorzaken. Een los zittende kraan kan aan 

de onderzijde eenvoudig worden vastgedraaid. Reinig de 

straalbrekers of perlators. Het volstaat ze los te schroeven en te 

spoelen onder stromend water. Bij de douchekoppen met 

siliconen mondjes volstaat het de kalkaanslag stevig weg te 

wrijven met de hand.

Dak en schoorsteen

 Controleer de schoorsteen op gebreken. Mos- en algen groei 

dient verwijderd te worden, deze verkorten de levensduur van 

het metselwerk. Herstel loszittend en uitgevallen voegwerk. 

Ligt het loodwerk nog goed, is het heel? Plaats op de kanalen 

een afdekkap, zodat vogels niet kunnen nestelen.

 Ieder jaar last van vogeltjes onder de dakpannen? Breng 

vogelschroten aan.

Houten vloeren

 Planken vloeren en parket, die met was of olie zijn afgewerkt, 

hebben regelmatig onderhoud nodig. Dit verlengt de levens-

duur aanzienlijk. Bij een vloer in de olie is onderhoud één keer 

per jaar nodig. Bij een vloer in de was is dit twee keer per jaar 

of wanneer de vloer er dof uitziet. 

Notities bij controle
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Maart
Kelder en kruipruimte

 Controleer de wanden en vloer van kelder of kruipruimte op 

scheuren of tekenen van vocht of lekkage. Ga verder na of er 

geen ongedierte in de kelder overwinterde. Heb je houten 

onderdelen in deze ruimte, kijk dan of er geen hout etende 

insecten zich in het hout hebben genesteld. Een kruipruimte 

inspecteren doe je met zijn tweeën, zorg ervoor dat er altijd 

iemand buiten bij het luik contact met je heeft.

 Controleer de ventilatieroosters van de kruipruimte.  

Zorg dat deze niet afgedekt of dichtgemetseld zijn. Naar 

binnengroeiende beplanting verwijderen. Kapotte roosters 

vervangen, zodat ongedierte niet naar binnen kan. Heeft u wel 

een kruipruimte, maar geen roosters? Laat een bouwkundige 

hier naar kijken. Een slecht of niet geventi leerde kruipruimte 

kan voor vervelende gebreken zorgen, zoals schimmelvorming 

of optrekkend vocht.

Ramen en voegwerk

 Was de ramen. Neem ook de profielen grondig mee na de 

wintermaanden. Doe opengaande raamdelen ook open en 

reinig de sponning. Hier hoopt zich het meeste vuil op. Bij 

houten kozijnen gaat het schilderwerk dan langer mee.

 Controleer het voegwerk van de gevels. Mos- en algen groei 

verwijderen met een borstel en een mosdodend middel. 

Plaatselijk loszittend, uitgevallen en verzand voeg werk 

herstellen. Betreft het grotere oppervlakten dan kan het 

voordeliger zijn om de gehele gevel opnieuw te voegen. Laat 

een specialist hier naar kijken. De levens duur van voegwerk is 

ongeveer 25 jaar.

Elektriciteit

 Test de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar zit in uw 

meterkast. Niet iedere woning heeft er een. Bij kortsluiting stopt 

de aardlekschakelaar de toevoer van elektriciteit. Op de 

schakelaar zit een knop met de ‘T’ van ‘Test’. Ontkoppel wel 

eerst gevoelige apparatuur.

Ventilatiesysteem*

 Donkere vlekken op de plafonds van de badkamer duiden op 

onvoldoende ventilatie. Naast het verwijderen van deze 

schimmels met een sodasopje, is extra ventilatie nodig. Zet 

altijd het raam open na gebruik van de douche. Heeft de deur 

al een ventilatiesleuf? Als dat dan nog niet voldoende is kan de 

badkamer voorzien worden van lokale mechanische ventilatie.

 Ventilatiesysteem A: Staan de ventilatieroosters in de 

buitenkozijnen weer volledig open?

Notities bij controle

April
Zonnepanelen

 Zonnepanelen reinigen met (nylon)borstel en water. Zeep is 

niet nodig.

Afzuigkap

 Reinig het filter van de afzuigkap. Voor sommige modellen 

volstaat het de filters even mee te wassen in de vaatwasser.  

Bij andere modellen was je het filterdoek uit in warm water met 

een ontvettend reinigingsmiddel.

Garage- en tuindeur

 Controleer het geleidingsmechanisme van de garagedeur. 

Smeer de wielen van de kanteldeur of de wielen van de secties 

in het geval van een sectionale deur.

 Controleer de tuindeur of deze nog goed sluit en recht hangt. 

Stel indien nodig de scharnieren bij. Smeer de scharnieren met 

olie of een teflonspray om piepen of kraken tegen te gaan.

Schoorsteen

 Controleer of de loodloketten van de schoorsteen nog strak 

tegen het metselwerk en dakpannen aanliggen. Door de harde 

wind kunnen ze opgewaaid zijn en zo lekkages veroorzaken.

Metselwerk

 Loop een rondje om de woning op een droge dag en kijk of je 

natte plekken op het metselwerk ziet. Als het vlak onder de 

goot zit, kan het zijn dat de goot lek is. Laat een installateur 

dan de goot herstellen of vervangen. Levensduur zinken goten 

is 25 tot 30 jaar. Kunststof goten 40 jaar. Zit de lekkage achter 

de regenpijp, laat deze dan herstellen.

Notities bij controle

* Welk ventilatiesysteem heeft uw woning? Zie de uitleg op pagina 1.

Tip
Nieuwe tuinbestrating leggen?  Leg het 3 tot 5 cm los van de gevel om vochtbelasting te voorkomen. Strook vullen met grind tegen vervuiling. Zorg er ook voor dat regenwater van de woning weg stroomt.
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Mei
Leidingen en kranen

 Reinig de afvoerleidingen in keuken en badkamer. Dit kan door er 

een mengsel van water en natriumbicarbonaat door te gieten. In 

de keuken verwijder je zo vet- en etensresten die zich hebben 

afgezet. In de badkamer zal je vooral haren uit het putje en de 

leidingen moeten wegplukken. Met deze maatregelen verzeker je 

jezelf van vlot weglopend water.

 Controleer de kranen en douchekoppen. Controleer kranen op 

lekkage en kalkaanslag. Reinig de straalbrekers of perlators. 

Het volstaat ze los te schroeven en te spoelen onder stromend 

water. Bij de douche koppen met siliconen mondjes volstaat het 

de kalkaanslag stevig weg te wrijven met de hand.

Metselwerk

 Verwijder de klimop tegen het metselwerk. Deze extra 

vochtbelasting verkort de levensduur van het metsel- en 

voegwerk.

Schilderwerk

 Controleer de staat van het schilderwerk van de houten 

buitenkozijnen, dakoverstekken, goot- en dakaftimmeringen. 

Symptomen van achterstallig onderhoud zijn een barstende 

verflaag, algaangroei, blaarvorming, verkrijting of houtrot. 

Maar ook moeilijk te openen ramen, loszittende ruiten en 

naden die kieren. Afhankelijk van o.a. de locatie en positione-

ring dienen alle geschilderde onderdelen iedere 3 tot 5 jaar 

een schilderbeurt te krijgen. Een kleine schilderbeurt is voor de 

liggende delen en aansluitingen nodig na 1,5 tot 2,5 jaar na de 

grote schilderbeurt. Laat ook de kit aan buiten- én binnenzijde 

tijdig vervangen.

Balkon

 Controleer het balkon: Het hekwerk moet stevig zijn, corrosie- 

en houtrotvrij. Voegwerk intact. Schilderwerk van voldoende 

kwaliteit. Aanwezig lood bij opgaand werk zonder scheuren. 

Afvoerputje schoonmaken. Balkontegels op nokken i.v.m. 

afwatering. Controleer ook onder de balkontegels. Bitumen in 

voldoende staat van onderhoud. Controleer de onderzijde van 

het balkon op betonrot.

Hemelwaterafvoer

 Controleer de staat van de regenpijpen (hemelwater afvoeren). 

Verkleuring en verbrossing geven aan dat de afvoeren binnen 

een aantal jaren vervangen dienen te worden. Loszittende of 

kapotte beugels direct vervangen.

Notities bij controle

Juni
Kunststof en aluminium kozijnen

 Ook kunststof en aluminium kozijnen hebben onderhoud nodig. 

Neem de kozijnen tegelijkertijd met het ramen wassen af. De 

oudere kunststof kozijnen één keer per jaar behandelen met 

een (auto)was. 

Brandveiligheid

 Controleer de rook- en koolmonoxidemelders op juiste werking. 

De toestellen bevatten een testknop. Vervang indien nodig de 

batterijen.

Binnendeuren

 Controleer de binnendeuren of ze nog goed sluiten en recht 

hangen. Stel indien nodig de scharnieren bij. Smeer de 

scharnieren met olie of een teflonspray om piepen of kraken 

tegen te gaan. Hoe minder soepel deuren open en dicht gaan, 

des te sneller het hang- en sluitwerk verslijt.

Zonnescherm

 De zomer is in aantocht. Controleer het zonnescherm: Is de 

ophanging nog in orde? Smeer de bewegende delen. 

Controleer de bedrading en de motor op gebreken.

Geiser

 Geiser in huis? Controleer de kleur van de vlam. Een gele i.p.v 

een blauwe vlam en eventueel een zwarte plek op het plafond 

zijn een signaal dat het direct tijd is voor onderhoud! Plaats 

koolstofmonoxidemelders.

Gevelmetselwerk

 Bekijk of uw gevelmetselwerk open stootvoegen heeft.  

Dit zijn de verticale voegen die open zijn gelaten in het 

voegwerk. Je kunt ze vinden boven en onder kozijn openingen, 

alsook 20 cm boven het maaiveld, het platdak van de aanbouw 

en onder de dakrand. Deze zorgen ervoor dat de spouw kan 

ventileren. Controleer of deze niet zijn dichtgegroeid of 

dichtgestopt.

Kruipruimte

 Hebt u een kruipruimte? Maak alle kieren op de begane grond 

dicht. Bijvoorbeeld in de vloer van de meterkast, in het 

gootsteenkastje, langs cv-leidingen en langs de plinten. Dit 

voorkomt geuren, optrekkend vocht en kou uit de kruipruimte.

Notities bij controle

Tip
Buitenschilderwerk kan dat al weer? Doorgaans in het late voorjaar, de zomer en in het vroege najaar. temperatuur 

tussen de 10 en 30 0C.
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Juli
Zonnepanelen

 Zonnepanelen reinigen met (nylon)borstel en water. Zeep is 

niet nodig.

Elektriciteit

 Test de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar zit in uw 

meterkast. Niet iedere woning heeft er een. Bij kortsluiting stopt 

de aardlekschakelaar de toevoer van elektriciteit. Op de 

schakelaar zit een knop met de ‘T’ van ‘Test’. Ontkoppel wel 

eerst gevoelige apparatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatiesysteem*

 Ventilatiesysteem A: Reinig de ventilatieroosters gevel-

beglazing door de losse kap met een lauw sopje schoon te 

maken en het binnenwerk uit te zuigen. Reinig eventuele 

afvoerventielen in de keuken en badkamer. Laat een 

installateur eens in de 3 jaar de werking van de ventilatie-

roosters controleren.

 Ventilatiesysteem B & D: Reinig de filters in de ventilatie-unit. 

Vaak is het voldoende om met de stofzuiger langs beide zijden 

te gaan. Of is het tijd om de filters te vervangen? De frequentie 

is tussen de 6 en 12 maanden. Reinig de toe- en afvoer-

ventielen in alle vertrekken. Let op dat je deze in exact 

dezelfde stand terugzet om de werking van het systeem 

optimaal te houden. Controleer bij ventilatiesysteem D ook de 

condensafvoer.

Gasmeter

 Gasmeter in de meterkast? Zorg ervoor dat de meterkast 

voldoende ventilerend is. Maak aan de boven- en onderzijde 

ventilatiesleuven.

Brandveiligheid

 Kunststof schroten, zachtboard en polystyreen (tempex / 

piepschuim) zijn brandgevaarlijk. Vervang deze materialen 

door bijvoorbeeld gipsplaten of minerale wol.

Notities bij controle

Augustus
Leidingen en kranen

 Reinig de afvoerleidingen in keuken en badkamer. Dit kan door 

er een mengsel van water en natriumbicarbonaat door te 

gieten. In de keuken verwijder je zo vet- en etensresten die zich 

hebben afgezet. In de badkamer zal je vooral haren uit het 

putje en de leidingen moeten wegplukken. Met deze 

maatregelen verzeker je jezelf van vlot weglopend water.

 Controleer de kranen en douchekoppen. Controleer kranen op 

lekkage en kalkaanslag. Reinig de straalbrekers of perlators. 

Het volstaat ze los te schroeven en te spoelen onder stromend 

water. Bij de douchekoppen met siliconen mondjes volstaat het 

de kalkaanslag stevig weg te wrijven met de hand.

Buitenkozijnen

 Controleer het hang- en sluitwerk van de buitenkozijnen. Een 

druppel olie en een schroevendraaier verlengen de levensduur.

Koekoek

 Tijd voor de koekoek: Maak het rooster en de bodem vrij van 

bladeren en onkruid, behandel roestaantasting van het 

koekoekrooster, repareer scheurvorming in het metselwerk, 

smeer het hang- en sluitwerk, schilder het kozijn aan de 

binnen- en buitenzijde.

Binnenschilderwerk

 Controleer het binnenschilderwerk en de kitranden. Slecht 

binnenschilderwerk heeft ook grote invloed op de staat van de 

houten kozijnen en kan dus houtrot veroorzaken. Gaat u de 

binnenzijde van de buitenkozijnen zelf schilderen? Gebruik 

vochtregulerende verf.

Metselwerk

 Verwijder roestende bevestigingsmiddelen uit het metselwerk. 

Deze kunnen scheuren in het metselwerk veroorzaken.

Notities bij controle

* Welk ventilatiesysteem heeft uw woning? Zie de uitleg op pagina 1.

Tip
Schilder eerst de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, daarna pas de buitenzijde. Dit is beter voor de vocht huishouding in de kozijnen. 

Verwijder bij het schilderwerk de schilderstape als de verf nog nat is.  Als de verf droog is, is er meer kans  op beschadigingen.
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September
CV-installatie

 Het stookseizoen begint weer bijna. Controleer de druk van het 

water in de cv-installatie. Deze hoort tussen de 1,5 en 2 bar te 

zijn. Haal na het vullen de vulslang weer los. Moet u meerdere 

keren per jaar het systeem aan vullen? Dan kunt u een lekkage 

hebben. Laat eens in de twee jaar uw cv-installatie nakijken 

door een installateur.

Schoorsteen

 Schoorsteen laten vegen.

Metselwerk

 Verwijder de klimop tegen het metselwerk. Deze extra 

vochtbelasting verkort de levensduur van het metsel- en 

voegwerk.

Dak

 Maak de dakpannen vrij van mos. De wortels van de mos 

veroorzaken in de winter schade aan de pannen.

 Plat dak met bitumineuze dakbedekking? Controleer of dit op 

korte termijn aan vervanging toe is. Kijk naar scheur vorming in 

de bovenlaag, plaknaden, lekkages. De levens duur is ongeveer 

15 tot 20 jaar. Maak het eventueel aanwezige grind vrij van mos 

en bladeren.

 Lood is een waterkerende laag tussen vaak platte daken en 

opgaand metselwerk. Vaak is dit in één lange strook aan ge-

bracht, met als gevolg dat het op diverse plaatsen scheurt en 

lekkages veroorzaakt. Controleer of het lood bij uw woning is 

aangebracht in stukken van ongeveer 1 tot 1,5 meter.

Kruipruimte

 Neem eens een kijkje in de kruipruimte. Verwijder organisch 

materiaal, dit trekt namelijk schimmels en zwammen aan. 

Controleer het leidingwerk op lekkages. De houten vloer dient 

vrij van zwammen, schimmels en kleine actieve gaatjes 

(houtvreters) te zijn. Bij een betonnen vloer dient geen 

afgedrukt beton en roestende wapening aanwezig te zijn. Een 

kruipruimte inspecteren doe je met zijn tweeën, zorg ervoor 

dat er altijd iemand buiten bij het luik met je contact heeft.

Tuinberging

 Kijk eens kritisch naar de berging in de tuin. Vaak is  

het onderhoud achterwege gebleven. Hoe staat het met  

de dakbedekking, de hemelwaterafvoer (regenpijp), het 

schilderwerk van de kozijnen en het voegwerk?

Notities bij controle

Oktober
Dak

 Het stormseizoen is weer begonnen, deze duurt tot half april. 

Controleer na harde wind of alle dakpannen nog op hun plaats 

liggen en heel zijn. Dit voorkomt vervelende lekkages.

Afzuigkap

 Reinig het filter van de afzuigkap. Voor sommige modellen 

volstaat het de filters even mee te wassen in de vaatwasser. Bij 

andere modellen was je het filterdoek uit in warm water met 

een ontvettend reinigingsmiddel.

Ventilatiesysteem*

 Ventilatiesysteem A: Reinig de ventilatieroosters 

gevelbeglazing door de losse kap met een lauw sopje schoon te 

maken en het binnenwerk uit te zuigen. Reinig eventuele 

afvoerventielen in de keuken en badkamer.

 Ventilatiesysteem B & D: Reinig de filters in de ventilatie-unit. 

Vaak is het voldoende om met de stofzuiger langs beide zijden 

te gaan. Of is het tijd om de filters te vervangen? De frequentie 

is tussen de 6 en 12 maanden. Reinig de toe- en 

afvoerventielen in alle vertrekken. Let op dat je deze in exact 

dezelfde stand terugzet om de werking van het systeem 

optimaal te houden.

Trap

 Zet alle trapleuningen weer goed vast. Ontbrekende leuningen 

aanbrengen.

 Controleer bij dichte vaste trappen of de stootborden (verticale 

beplating) niet losgetrapt zijn. Met een hamer en spijkers 

verhelp je dit gebrek snel.

 Controleer de keldertrap op houtaantastingen door insecten of 

vocht. Plaats bij een vochtige ondergrond een stukje kunst stof 

tussen de onderzijde van de trapbomen en de vloer.

Notities bij controle

* Welk ventilatiesysteem heeft uw woning? Zie de uitleg op pagina 1.

Tip
Heeft u een cv-ketel ouder dan 15 jaar en deze werkt zonder gebreken?  Dan kan het toch verstandig zijn om de ketel te vervangen voor een ketel die energie  zuiniger is. Binnen een aantal jaren zal de nieuwe ketel  

u minder geld kosten.
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November
Leidingen en kranen

 Reinig de afvoerleidingen in keuken en badkamer. Dit kan door 

er een mengsel van water en natriumbicarbonaat door te 

gieten. In de keuken verwijder je zo vet- en etensresten die zich 

hebben afgezet. In de badkamer zal je vooral haren uit het 

putje en de leidingen moeten wegplukken. Met deze 

maatregelen verzeker je jezelf van vlot weglopend water.

 Controleer de kranen en douchekoppen. Controleer kranen op 

lekkage en kalkaanslag. Reinig de straalbrekers of perlators. 

Het volstaat ze los te schroeven en te spoelen onder stromend 

water. Bij de douchekoppen met siliconen mondjes volstaat het 

de kalkaanslag stevig weg te wrijven met de hand.

Zonnepanelen

 Zonnepanelen reinigen met (nylon)borstel en water. Zeep is 

niet nodig.

Elektriciteit

 Test de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar zit in uw 

meterkast. Niet iedere woning heeft er een. Bij kortsluiting stopt 

de aardlekschakelaar de toevoer van elektriciteit. Op de 

schakelaar zit een knop met de ‘T’ van ‘Test’.

Toilet

 Controleer de toiletpot: Zet een losstaande pot vast, breng 

eventueel een kitrand aan t.p.v. de vloeraansluiting, zet de los- 

of scheefzittende bril weer vast. Sijpelt water uit de stortbak? 

Laat dit dan repare ren. Ongemerkt stromen zo vele liters weg. 

Vervang een verouderde stortbak door een water besparende 

variant.

Badkamer

 Check de kitaansluitingen in badkamer, met name bij de 

douchehoek en het bad. Verdroogd, gescheurd, los, 

beschimmeld? Een slechte kitrand veroorzaakt al snel 

vochtplekken op de ondergelegen verdieping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierdichting

 Veel tocht in de woning? Plaats tochtband in de draaiende 

delen van de buitenkozijnen en tochtstrips aan de onderzijde 

van de buitendeuren. Controleer het kruipluik op een goede 

afdichting. Zet gaten rondom (leiding)doorvoeren in de vloer 

dicht en timmer de aansluiting bij de dakvoet af.

Notities bij controle

December
Dakgoten

 Alle bladeren zijn nu van de bomen gewaaid. Een mooi moment 

om de goten leeg te scheppen. Goten die vol liggen met 

blaadjes en mos kunnen de dakrand aantasten en vochtplekken 

bij muren veroorzaken. Vergeet de platte daken niet. 

Regenwater wat niet kan weglopen verkort de levensduur van 

het dak.

 Plaats bolroosters op de afvoeren van de goten en de platte 

daken. Dit voorkomt verstoppingen en water ophoping. Deze 

zijn te koop bij de bouwmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenkraan

 De vorst zal binnenkort weer zijn intrede doen. Tijd om de 

buitenkranen af te tappen om zo lekkages te voorkomen.

Schoorsteen

 Controleer of de loodloketten van de schoorsteen nog strak 

tegen het metselwerk en dakpannen aanliggen. Door de harde 

wind kunnen ze opgewaaid zijn en zo lekkages veroorzaken.

Brandveiligheid

 Gezellig al die kaarsjes rond kerst. Check wel even of de 

rookmelders het nog doen d.m.v. de testknop. En als je nog 

geen melders hebt, dan weet je wat je nog moet doen.

 Loop eens een rondje door de woning en kijk hoeveel losse 

stopcontactdozen en verlengkabels u gebruikt. Het doorlussen 

van deze apparaten is brandgevaarlijk. Laat een installateur 

eventueel wat extra wandcontactdozen plaatsen.

Keuken

 Keukencheck: Controleer of de afvoer in het keukenkastje 

lekvrij is. Kitvoegen rondom het keukenblad,langs de wasbak 

en fornuis eventueel vervangen.

Notities bij controle

Tip
Kit de binnenzijde van het 
keukenkastje onder de was tafel. Bij een lekkage zwellen de 
spaanplaatonderdelen
dan niet direct op.


