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Inleiding

Gefeliciteerd met uw Nul-Op-de-Meter (NOM) woning! 

Een NOM woning is erg goed geïsoleerd en wekt zelf energie op door zonnepanelen op het dak.  

De opgewekte energie gebruikt u voor de verwarming en ventilatie van uw huis, het opwarmen van water 

en voor elektrische apparaten.

De installaties en het gebruik hiervan zijn in een NOM woning anders dan in een traditioneel huis. Ook de 

energielevering en de betaling hiervan is anders. Om zo energiezuinig mogelijk te kunnen wonen, is het 

belangrijk dat u de installaties goed gebruikt. Daarom leggen we in deze handleiding uit wat ze doen, hoe u 

ze gebruikt en hoe u ze onderhoudt. 

Wij wensen u veel woonplezier in uw energiezuinig huis!

Scan deze QR-code met uw mobiele telefoon om 
direct naar de NOM-filmpjes te gaan

Op www.casade.nl/nomfilm 

vindt u een aantal filmpjes 

waarin woonadviseur en  

energiecoach Jolanda u  

vertelt wat wonen in een  

Nul-Op-de-Meter woning 

betekent.
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Bij een NOM woning zijn de woon-
lasten anders verdeeld dan bij een 
traditioneel huis.

Huur en energieprestatievergoeding 
U betaalt maandelijks huur én een 
energieprestatievergoeding (EPV) 
aan Casade. In ruil voor de vergoe-
ding krijgt u een energiebundel.Die 
kunt u het beste vergelijken met een 
belbundel voor de telefoon, maar 
dan voor stroom. Deze energiebun-
del gebruikt u voor de verwarming 
en ventilatie van uw huis, het opwar-
men van water, de elektrische instal-
laties en uw elektrische apparaten.
In de bijlage van uw EPV overeen-
komst leggen we uit hoe we de 
energieprestatievergoeding voor 
uw woning hebben berekend. We 
blijven hiermee binnen de wettelijke 
regels die daarvoor gelden.

Voorschot en jaarafrekening  
energieleverancier
Naast de EPV betaalt u maandelijks 
een voorschot aan uw energie-
leverancier voor de vastrecht- en 
netwerkkosten van uw aansluiting 
en uw energieverbruik. Elk jaar be-
taalt u uw eventueel extra gebruikte 
energie of krijgt u juist geld terug 
als u minder heeft verbruikt dan de 
energiebundel.

Hoe werkt dit?
Gebruikt u minder stroom dan uw 
energiebundel? Dan levert u stroom 
terug aan uw leverancier en krijgt u 
aan het eind van het jaar geld terug. 

1
Energieprestatie-
vergoeding en 
energiebundel

Het verrekenen van de opgewekte 
en de verbruikte elektriciteit aan het 
einde van het jaar noemen we sal-
deren. De hoogte van de teruglever-
vergoeding verschilt per energiele-
verancier. Deze is vrij om de hoogte 
ervan zelf te bepalen. Wettelijk is 
vastgesteld dat dit een redelijke 
vergoeding moet zijn. Het is nog 
niet bekend of dit in de toekomst zo 
blijft. 

Gebruikt u meer stroom dan uw 
energiebundel? Dan betaalt u de 
extra energie aan uw leverancier.

U betaalt een maandelijks voor-
schot aan uw leverancier.
Omdat u voor de energiebundel de 
energieprestatievergoeding aan ons 
betaalt, kunt u het voorschot verla-
gen. Neem zelf contact op met uw 
energieleverancier en informeer hen 
dat u in een NOM woning woont.
Welke energieleverancier u kiest, 
bepaalt u zelf.

Garanties energieprestatie 
Om een energieprestatievergoeding 
te mogen vragen heeft de overheid 
regels opgesteld waar een NOM-
woning aan moet voldoen. U krijgt 
de garantie dat uw woning voldoet 
aan hoge kwaliteitseisen qua isolatie 
en installaties en dat de zonnepa-
nelen voldoende energie opwekken 
voor verwarming, warm water en 
gebruik van elektrische apparaten. 
In het energiecertificaat, opgesteld 
door een onafhankelijk deskundig 

bureau, staat dat uw woning aan de 
eisen voldoet.

Energiebundel
De elektriciteit die uw woning op-
wekt vormt uw energiebundel. In de 
zomer wekken uw zonnepanelen 
meer energie op dan uw 
woning aan elektriciteit verbruikt. 
U houdt dus energie over. In de 
winter is dit omgekeerd.

Dit verschil is goed te zien in deze 
figuren: 

Boven ziet u hoeveel energie de 
zonnepanelen per maand opwek-
ken. Onder ziet u hoeveel energie 
u per maand verbruikt. Daarom 
gaat de energiebundel uit van een 
gemiddeld jaarverbruik. Na een jaar 
heeft u uw energieverbruik en opge-
wekte energie pas goed inzichtelijk.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
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Uitgangspunten
De zonnepanelen op uw dak heb-
ben aan het einde van het jaar 
genoeg energie opgewekt voor 
de installaties in uw woning én uw 
huishoudelijke apparaten. We gaan 
hierbij onder andere uit van:
• een kamertemperatuur 

van gemiddeld 20C (in het 
stookseizoen);

• standaard apparatuur zoals ver-
lichting, koelkast, vaatwasser, tv 
en wasmachine;

• een gemiddeld (energie)verbruik 
(voor verwarming en warm 
water);

• de standaard klimaatomstan-
digheden in Nederland. Heeft 
het relatief vaak gevroren? Of 
zijn er relatief meer zon-uren in 
het jaar geweest? Dan gaat u dit 
terugzien in uw jaarafrekening.

In uw EPV-overeenkomst artikel 4 
vindt u een uitgebreide toelichting 
over de uitgangspunten.

Invloed op uw energielasten 
Niet alleen goed gebruik van uw in-
stallaties zorgt ervoor dat u energie-
zuinig bent. Ook uw gezinssituatie, 
het weer en uw verbruiksgedrag zijn 
daarop van invloed.

Energiezuinige apparaten
Woont u alleen, bent u weinig thuis 
en heeft u alleen energiezuinige 
apparaten? Dan bestaat zelfs de 
kans dat u meer energie opwekt 
dan u verbruikt. Maar andersom is 
ook mogelijk. Bijvoorbeeld als u 
graag lang onder de douche staat of 
meerdere apparaten heeft die veel 
energie verbruiken. Dat zorgt voor 
een hoger energieverbruik en dus 
een hogere energierekening.

Weersinvloeden
Ook het weer is van invloed op 
uw energieverbruik. In de winter 
vraagt uw woning meer verwarming 
dan verkoeling; in de zomer is dat 
andersom. Maar het kan ook zijn 
dat we een extreem strenge winter 
hebben of een slechte zomer met 
weinig zon. Dan verbruikt u wellicht 
meer energie dan vooraf is inge-
schat.

Voorkom of gebruik zoninstraling
Door de goede isolatie houdt uw 
woning warmte langer vast. 
• Houd als het buiten warm is, 

overdag ramen en deuren dicht.
• Maak in de winter gebruik van 

de zoninstraling. Dit is gratis 
warmte!

Geen gasaansluiting
Uw woning is all-electric. Dat bete-
kent dat de installaties in uw woning 
alleen op elektriciteit werken. Een 
gasaansluiting is niet meer nodig en 
is daarom niet aanwezig. 
Koken op gas is dus niet mogelijk. 
In plaats daarvan kookt u op elek-
triciteit. In uw meterkast vindt u een 
aparte groep voor elektrisch koken.
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Zo kunt u op tijd maatregelen ne-
men om uw energieverbruik aan te 
passen en controle te houden over 
uw energiekosten.
Door uw energieverbruik bij te hou-
den gaat u bovendien bewuster met 
energie om en levert u een bijdrage 
aan een beter milieu.
 
Monitoring van uw woning
Het monitoringsysteem in uw 
woning merkt het als er fouten 
ontstaan aan uw installatie en/of de 
apparaten die zorgen voor warmte, 
energieopwekking en eventueel 
ventilatie. Het systeem informeert 
zo nodig een onderhoudsdienst die 
een storing verhelpt. Dit biedt een 
stuk veiligheid en gemoedsrust; u 
hoeft er zelf niets voor te doen of te 
kunnen.

Wij houden ook bij hoeveel ener-
gie uw woning opwekt. U ontvangt 
hiervan na elk kalenderjaar een 
overzicht. U moet dan wel 
een volledig jaar in uw woning ge-
woond hebben.

Persoonlijke pagina Benext
Met een speciale app of een per-
soonlijke pagina op de website van 
Benext kunt u zelf de opwekking en 
het verbruik van uw energie volgen. 
Alle informatie hierover en de inlog-
gegevens ontvangt u bij de sleutel-

uitgifte.

In uw woning is een monitorings-
systeem geïnstalleerd. BeNext 
Smart Home volgt onafhankelijk 
en op afstand de opwekking en 
het verbruik van energie van uw 
woning.

U kunt met het monitoringssysteem 
ook zelf inzien hoeveel energie u 
opwekt en verbruikt. Het systeem 
kijkt naar de opbrengst van uw zon-
nepanelen, het energieverbruik van 
uw energiezuinige installaties en uw 
huishoudelijke elektraverbruik.

Inzicht in uw opgewekte en                                            
verbruikte energie
Door het inzicht dat u krijgt in uw 
energieverbruik en -opwek, kunt u 
zelf keuzes maken in de afweging 
tussen wooncomfort en energiebe-
sparing die bij u passen. Denk aan: 
welke invloed heeft lang en warm 
douchen op mijn energierekening? 
Wat gebeurt er met mijn energiever-
bruik als ik de verwarming een graad 
lager zet in de winter? Of wanneer 
wek ik veel energie op en kan ik het 
beste apparaten gebruiken die veel 
energie verbruiken, zoals bijvoor-
beeld een wasmachine?

Door in de gaten te houden wat 
er gebeurt in de woning, komt u 
aan het eind van het jaar niet voor 
onverwachte kosten te staan. Het 
is dus belangrijk om regelmatig te 
kijken naar de opgewekte stroom en 
uw verbruik. 

2
Monitoring

“Besparen door  

inzicht in uw  

opgewekte en  

verbruikte energie ”

Brabantpark Dongen
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Uw woning wordt duurzaam 
verwarmd met een bodemwarm-
tepomp. Deze haalt warmte uit de 
bodem en zet deze om in warmte 
voor uw verwarming en warm 
water. 

De warmtepomp verzorgt zowel 
de verwarming van uw woning, 
als het leveren van warm water. 
Hiervoor zit een 180 liter boilervat 
in de warmtepomp. De warmte-
pomp begint te werken zodra de 
thermostaat in de woonkamer 
warmte vraagt of wanneer het warm 
water niet op temperatuur is.  

Met de warmtepomp kunt u uw 
woning niet alleen verwarmen, maar 
in de zomerperiode ook (beperkt) 
koelen. Het apparaat haalt namelijk 
warmte uit de woning. Deze warmte 
wordt via het verwarmingswater in 
de vloerverwarming teruggepompt 
naar de bron. Dat maakt uw woning 
enkele graden koeler.  

Vloerverwarming 
Uw woning heeft vloerverwarming. 
Het warme water in de slangen van 
de vloerverwarming geeft warmte 
af aan de vloer. Hierdoor stijgt de 
luchttemperatuur in de ruimtes.  

Warm kraanwater 
De warmtepomp zorgt ook voor 
warm tapwater voor uw dagelijks 
gebruik, zoals douchen of afwassen. 
Dit warme water wordt opgeslagen 
in het boilervat in de warmtepomp.  

3
De warmtepomp

Gebruik
U kunt de instellingen van de 
warmtepomp niet veranderen. 
Natuurlijk kunt u wel uw verwar-
ming regelen. Dat doet u met de 
ruimtebedieningseenheid in uw 
woonkamer.  

Bedienen ruimtethermostaat
Als u de sleutel van uw woning krijgt 
is de thermostaat ingesteld op 20°C. 
Wij raden u aan om de thermostaat 
het hele jaar op die stand te laten 
staan. De thermostaat zorgt ervoor 
dat uw woning automatisch wordt 
verwarmd. Wilt u de temperatuur 
toch aanpassen, dan regelt u dat 
met de ruimtethermostaat.  

Let op: verhoog of verlaag de tem-
peratuur in stappen van maximaal 
1 graad. Wanneer u de temperatuur 
verandert, moet uw verwarmings-
systeem aan het werk. Dat kost 
extra energie en dat zorgt voor een 
hogere energierekening. Daarom 
raden wij u aan om altijd een con-
stante temperatuur aan te houden.  

Vloerverwarming 
Vloerverwarming doet er aanzienlijk 
langer over om een ruimte te 
verwarmen dan radiatoren. Als u 
de thermostaat een graad hoger 
zet, duurt het daardoor enkele uren 
voordat de gewenste temperatuur is 
bereikt.     

Koeling     
De koeling gaat automatisch aan. 
U hoeft hier dus niets aan te doen. 
Laat de koeling altijd aan staan 
(“koeling vrijgeven”). Het systeem 
werkt automatisch en zorgt ervoor 
dat de warmtepomp zowel in de 
winter als in de zomer optimaal 
werkt.  

Tip
Gaat u in de winter langer dan twee 
weken op vakantie? Zet de thermo-
staat dan lager, op ongeveer 18 gra-
den Celsius. Dan bespaart u energie.

Onderhoud
De warmtepomp is onderhouds-
arm. U hoeft hier niets aan te doen. 
Jaarlijks komt onze servicepartij bij u 
langs voor onderhoud en eventueel 
bijvullen van de installatie.

Problemen met de verwarming?  
Wordt het niet warm genoeg in 
huis, brandt er een rood lampje op 
de warmtepomp of heeft u andere 
vragen? Neem dan contact met ons 
op.

Let op!
Laat de koeling altijd aan staan 
(“koeling vrijgeven”). 
Het systeem werkt automatisch en 
zorgt ervoor dat de warmtepomp 
zowel in de winter als in de zomer 
optimaal werkt. Als u de koeling 
uitschakelt, heeft de warmtepomp 
na verloop van tijd meer elektriciteit 
nodig om uw woning te verwarmen. 

Warmtepomp
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Ventilatie

Goede warmte-isolatie is de basis 
van elke energiezuinige woning. Uw 
woning is zó goed geïsoleerd dat er 
in de winter weinig warmte verloren 
gaat. Dit heeft ook voordelen in de 
zomer. Dan houdt de isolatie de 
warmte buiten, zodat uw woning 
koel blijft. Uw woning heeft goede 
vloer-, dak- en muurisolatie en 
HR++ glas.

Warmte terugwin ventilatie (WTW)
In uw woning zit een energiezui-
nige WTW- installatie: een Zehnder 
comfo-airsysteem. Dit ventilatie-
systeem zorgt ervoor dat ‘vervuilde’ 
binnenlucht in het toilet, keuken, 
badkamer en technische ruimte 
wordt afgezogen via de afzuigven-
tielen. In de (hoofd)slaapkamer en 
de woonkamer wordt voorverwarm-
de gefilterde lucht via de WTW-
installatie toegevoerd. Kieren onder 
de deur zorgen voor een goede 
doorstroming in de woning.

Het ventilatiesysteem werkt met 
een 3-standenschakelaar die in de 
keuken is gemonteerd.

Gebruik 
Uw woning is goed geïsoleerd en 
kierdicht om tocht en warmteverlies 
tegen te gaan. Goed ventileren is 
daarom extra belangrijk. 

In de zomerperiode probeert het 
toestel de buitenlucht te gebruiken 

om de binnentemperatuur zo com-
fortabel mogelijk te houden. Dit kunt 
u vergelijken met het open zetten 
van een raam op een koele zomer-
nacht. Het toestel doet dit helemaal 
automatisch aan de hand van de 
ingestelde comforttemperatuur. 

De comforttemperatuur kan het 
beste worden ingesteld op de 
hoogste temperatuur van het 
ruimtebedieningspaneel (van het 
CV-systeem) Dit garandeert een 
goede samenwerking tussen het 
CV- en ventilatiesysteem. Standaard 
staat deze ingesteld op 20°C. 

In de winterperiode blaast het 
toestel nooit buitenlucht recht-
streeks de woning in. Het toestel be-
paalt helemaal automatisch, aan de 
hand van de buiten temperatuur, of 
het een zomer- of winterperiode is. 

3-standenschakelaar 
In uw keuken hangt een kastje voor 
de bediening van het ventilatiepunt 
in de keuken. Het syteem werkt 
automatisch maar als u tijdelijk meer 
wil ventileren, dan kunt u hiermee 
zelf de hoeveelheid af te zuigen 
lucht regelen. Op de volgende 
pagina ziet u welke stand u waar-
voor kunt gebruiken.

Let op: als u de ventilatie tijdelijk 
hoger instelt, kost dat extra energie. 
Dit heeft dus effect op uw energie-
rekening. 

U voelt het waarschijnlijk niet, maar 
er stroomt continu lucht door 
uw huis. Om dit mogelijk te ma-
ken, hebben wij bij het bouwen 
ruimte onder de binnendeuren vrij 
gehouden. Deze ruimte mag u niet 
dichtmaken. Kiest u voor laminaat 
met een ondervloer? Houd dan altijd 
minimaal 1 centimeter vrij onder de 
deuren.  

Extra ventileren
Beslaan de ramen aan de binnenzij-
de? Dan is dit een teken dat u extra 
moet ventileren. Zet de mechani-
sche ventilatie in de hoogste stand 
en/of zet de ramen op een kier. Let 
op: doe dit niet meer dan noodza-
kelijk. Extra ventileren kan leiden tot 
warmteverlies en dus tot een hoger 
energieverbruik.   

In het voorjaar en in de herfst zie je 
vaak condensvorming op de bui-
tenkant van isolatieglas. Dit is een 
normaal verschijnsel. De condens 
verdwijnt als de temperatuur stijgt. 

Luchten 
Heeft u geschilderd? Of een feestje 
gehad? Dan is goed luchten nood-
zakelijk. Zo verdwijnen vocht en 
schadelijke stoffen en rook het 
snelst. Zet ramen en deuren maxi-
maal een kwartiertje helemaal open.  
Een kwartiertje uw raam of deur 
openzetten kan natuurlijk altijd. 

WTW-installatie
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Houd er dan wel rekening mee dat 
uw woning in korte tijd flink afkoelt. 
Daardoor kan uw energieverbruik 
stijgen.  

Hoge luchtvochtigheid 
Is de luchtvochtigheid in de woning 
hoger is dan normaal? Zet dan even 
de ramen en deuren open. Een 
vochtvreter zorgt er ook voor dat 
de luchtvochtigheid wordt verlaagd, 
door de lucht om te zetten in water. 

Vochtproblemen 
Last van vochtproblemen? Wij 
adviseren u om die ruimte een 
tijdje extra te ventileren en de 
thermostaat tijdelijk een paar graden 
hoger te zetten. Dan trekt het vocht 
het snelste weg.   

Is de buitentemperatuur ongeveer 
gelijk aan de binnentemperatuur 
(tussen de 17 en 23 graden), dan 
kunt u gerust de ramen wat langer 
open zetten om goed te ventileren. 

Is het juist extreem warm of koud 
buiten, zet dan de ventilatie voor 
langere tijd in stand 3 om extra te 
ventileren.

Extra ventileren 
Extra ventileren kan nodig zijn in 
ruimtes waar veel vocht wordt 
geproduceerd en/of weinig wordt 
verwarmd. Denk aan de keuken, 
badkamer, het toilet of slaapkamers. 
Er is wel een verschil tussen een 
tijdelijk hoge vochtproductie en 
langdurige vochtproblemen. 
Als tijdens het koken de ramen 
beslaan, gaat het om een tijdelijk 
hoge vochtproductie. Beslagen 
ramen verdwijnen na een kwartiertje 
luchten of extra ventileren. Natuurlijk 
is het belangrijk dat u uw afzuigkap 
inschakelt tijdens het koken (en nog 
een kwartiertje daarna) en de venti-
latiestand op 3 zet. Vergeet deze na 
ongeveer een half uur niet terug te 
zetten, anders verbruikt u onnodig 
veel energie. 

Maar ventileert u goed en houdt u 
hardnekkige en langdurige vocht-
problemen, bijvoorbeeld in de vorm 
van schimmelplekken? Meld dit dan 
bij Casade.  

Belangrijk: Wat te doen in geval van 
nood? 
Uw ventilatiesysteem is altijd in 
gebruik en voert dus lucht van 
buiten aan. Is er een noodsituatie 
waarbij u op advies van de overheid 
ramen en deuren moet sluiten? Trek 
dan de stekker van het ventilatie-
systeem uit het stopcontact. Zo zet 
u het systeem uit. U kunt ook de 
groep in de meterkast uistchakelen.

Als alles weer veilig is, vergeet het 
systeem dan niet aan te zetten door 
de stekker weer in het stopcontact 
te steken en de groep in de meter-
kast weer in te schakelen.

Brabantpark Dongen
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Onderhoud
Het warmteterugwinsysteem is in 
principe onderhoudsarm. De filters 
in de ventilatiebox moeten wel 
regelmatig vervangen worden. Maak 
ook de ventielen in het plafond 
regelmatig schoon.

Ventielen schoonmaken 
U kunt de afzuigventielen regelmatig 
afnemen met een vochtige doek.  
Zijn ze erg vuil? Neem ze dan voor-
zichtig uit het plafond. Ze zitten vast 
met klemveren, u kunt ze er in zijn 
geheel uithalen.
Let op: het ventilatiekanaal kan 
scherp zijn. 

Het is belangrijk dat de stand van 
de ventielen niet verdraaid wor-
den. Deze zijn namelijk ingesteld 
op de juiste hoeveelheid lucht die 
ingeblazen of afgezogen moet 
worden. 

1. Dompel de ventielen en roosters 
volledig onder in een oplossing 
van een mild reinigingsmiddel 
(bijvoorbeeld afwasmiddel of 
allesreiniger).  

2. Neem de ventielen en roos-
ters af met een doek of zachte 
borstel. 

3. Droog de ventielen en roosters.  
4. Plaats de ventielen en roosters 

op dezelfde plaats terug in de 
ventilatiekanalen.

Filters vervangen 
Aan de voorkant van de ventilatie-
unit zitten twee filters. In de eerste 
maand moet u deze één keer per 
week uitkloppen of stofzuigen.   
Let op: schakel het apparaat eerst uit 
door de stekker uit het stopcontact 
te halen. Plaats de filters na het uit-
kloppen op dezelfde manier terug. 
Na vervanging of uitkloppen kunt u 
het toestel weer aanzetten.  

Een keer per jaar is er onderhoud en 
worden de filters verwisseld door de 
onderhoudspartij.

Tip 
Te weinig ventileren is slecht voor 
uw gezondheid en niet goed voor 
uw woning. Laat de stekker daarom 
altijd in de installatie zitten.
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Op het dak liggen zonnepanelen. 
Deze zijn aangesloten op een 
omvormer. De omvormer zet de 
stroom van de zonnepanelen om in 
230 Volt elektriciteit.  

Gebruik  
De door de zonnepanelen 
opgewekte elektriciteit wordt 
gebruikt voor verwarming, ventilatie, 
warmwaterinstallatie en verlichting. 
Daarnaast wekken de zonnepane-
len energie op voor huishoude-
lijk gebruik, bijvoorbeeld voor de 
koelkast, de televisie en het opladen 
van uw mobiele telefoon.  

Elektriciteitsnetwerk 
Uw woning is ook aangesloten op 
het openbare elektriciteitsnet. Als 
de zon niet schijnt, zoals ’s nachts 
(u wilt natuurlijk dat het licht van uw 
wekkerradio blijft branden), of wan-
neer u meer stroom verbruikt dan 
de zonnepanelen opwekken, krijgt u 
stroom van het elektriciteitsnetwerk. 
Hiervoor sluit u een energiecontract 
af met een energieleverancier naar 
keuze.  

Terugleveren 
Wekken uw zonnepanelen meer 
stroom op dan u op dat moment 
verbruikt? Het teveel aan stroom 
wordt niet in de woning opgeslagen, 
maar aan het elektriciteitsnet 
geleverd. De slimme meter in uw 
meterkast houdt bij hoeveel stroom 
van het elektriciteitsnet u verbruikt, 
en hoeveel u teruglevert.  

Energieleverancier
Kijk bij de selectie van uw energiele-
verancier naar de kosten van ener-
gielevering en de opbrengsten van 
teruglevering. Als u meer gebruikt, 
let dan vooral op de leveringstarie-
ven. Als u minder denkt te gebrui-
ken, let dan vooral op de terugleve-
ringstarieven.

Bespaartips
Het is natuurlijk het beste én het 
voordeligste als de zonnepanelen 
uw totale stroomverbruik opwek-
ken. Dat wil zeggen dat u niet meer 
verbruikt (via uw energiezuinige 
installaties en uw huishoudelijke 
apparaten) dan de zonnepanelen 
aan elektriciteit produceren. Tips om 
energie te besparen kunnen u hierbij 
helpen. Deze vindt u onder andere 
op www.milieucentraal.nl en op de 
website van de Consumentenbond 
(www.consumentenbond.nl).

Onderhoud 
U hoeft geen onderhoud uit te 
voeren aan de zonnepanelen of de 
omvormer. Brandt er een groen of 
blauw lampje bij de omvormer? Dan 
is het systeem aan het werk. U hoeft 
niets te doen. Brandt er een rood 
lampje bij de omvormer? Dan is er 
een storing. Bel in dat geval Casade.

 

Brabantpark Dongen



6
Overige informatie

Vloerafwerking
Om de vloerverwarming goed te 
laten werken, is het belangrijk dat de 
warmteafgifte goed door de vloeraf-
werking naar de ruimte kan. Anders 
wordt deze niet goed verwarmd. 
Let daar dus op bij de keuze van uw 
vloerafwerking. Laat het bedrijf waar 
u uw vloer koopt altijd weten dat er 
lage temperatuur vloerverwarming 
in uw woning ligt.  

Warmteweerstand 
Belangrijk: Let goed op de warmte-
weerstand van de vloer die u koopt. 
Dit is een waarde die aangeeft hoe 
goed warmte door de vloer heen 
gaat. Om te zorgen dat uw systeem 
optimaal werkt, adviseren wij u een 
vloer te kiezen met een isolatiewaar-
de (Rc-waarde) van maximaal 0,09 
m2 K/W, echter nooit hoger dan 0,11 
m2 K/W.  

Een hogere waarde vermindert 
het comfort en verhoogt uw ver-
bruik. Uw vloerenleverancier kan u 
hierover meer vertellen. Met deze 
warmteweerstand zijn verschillende 
afwerkingen mogelijk, zoals lami-
naat, linoleum, pvc en tapijt. Een 
kurkvloer is niet mogelijk, omdat 
deze te veel isoleert.   

Kiest u voor een laminaatvloer? 
Zorg er dan voor dat de ondervloer 
voldoende droog is. Uw vloerenle-
verancier kan hiervoor een meting 
doen. Is de ondervloer nog vochtig? 
Dan kan uw laminaat krom trekken.

Let er verder op dat de ondervloer 
niet te dik is. Een te dikke ondervloer 
kan er namelijk voor zorgen dat 
de vloerverwarming minder goed 
reageert, waardoor hij de ruimte niet 
goed verwarmt. Of een vloerbedek-
king geschikt is voor vloerverwar-
ming, wordt meestal aangegeven 
met een symbool, bijvoorbeeld 
deze: 

Let op: In uw vloer zijn op verschil-
lende plaatsen leidingen aange-
bracht voor warm- en koud water, 
riolering, verwarming, elektriciteit 
en vloerverwarming. U mag daarom 
niet in uw vloer schroeven of spij-
keren. Dit kan lekkages veroorza-
ken. Doet u dit (per ongeluk) toch, 
dan zijn de herstelkosten voor uw 
rekening.  

Ook mag u vloeren niet verlijmen. 
Als u bijvoorbeeld een laminaat-, 
pvc- of tegelvloer verlijmt, is het 
onmogelijk om deze later zon-
der schade aan de onderliggende 
cementdekvloer te verwijderen. 
Daarom mag u ook geen gietvloe-
ren aanbrengen. Voor tapijt dat vast 
moet liggen zijn oplossingen zoals 
dubbelzijdig plakband wel geschikt. 
Laat u dus goed adviseren door uw 
vloerenleverancier. Bij twijfel kunt u 
altijd contact met ons opnemen.  

Ramen & deuren
Ramen
De ramen draaien naar binnen en 
hebben drie standen.
• Gesloten: Het raam is dicht als 

de hendel recht naar beneden 
staat. Druk op het slot op de 
hendel om het raam op slot te 
doen. Als u de sleutel omdraait, 
gaat het raam weer van het slot.

• Draaistand: Door de hendel een 
kwartslag te draaien, opent u 
het raam.

• Kiepstand: Het raam zet u op de 
kiepstand open, door de hendel 
recht naar boven te draaien en 
naar u toe te bewegen.

HR++ glas
Uw ramen hebben HR++ glas. Dit 
isoleert goed én houdt geluid tegen.

Voorkom een thermische breuk in 
glas
U mag geen folie of stickers op het 
glas plakken. Door opwarming van 
de zon kan dit scheuren en dan 
isoleert het glas niet meer. Doet 
u dit toch? Dan voldoet uw huis 
niet meer aan de kwaliteitseisen 
en vervalt de garantie. De gevolg-
schade is voor uw eigen rekening.

Deuren
De buitendeuren hebben een 
meerpuntssluiting. Dit veilige slot 
telt meerdere sluitpunten, waardoor 
u beter beschermd bent.
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Onderhoud
Wij adviseren om de meerpunt-
sluiting één keer per jaar te smeren 
met bijvoorbeeld een WD40 
spuitbus of slotenspray. Spuit 
een beetje van de vloeistof in de 
openingen aan de smalle kant van 
de deur.

Keuken
Recirculatie-afzuigkap
Door het balansventilatiesysteem 
is een afzuigkap met een kanaal 
naar buiten niet meer toegestaan. 
In uw keuken hangt daarom een 
recirculatiekap. Het koolstoffilter in 
deze kap zuivert de kookluchten. 
Het balansventilatiesysteem voert 
het kookstoom af. 

Werking
Een recirculatie-afzuigkap zuigt de 
lucht op en blaast deze gefilterd 
terug de keuken in. 

Filters
In de afzuigkap zitten koolstoffilters. 
Koolstof heeft van nature de 
eigenschap om vuil op te nemen. 
Wanneer de afzuigkap de kooklucht 
opzuigt, absorbeert het koolstoffilter 
het vuil en de geurtjes uit de lucht. 
De lucht is schoon en de afzuigkap 
blaast deze terug de ruimte in.

Onderhoud
In een recirculatie-afzuigkap 
nemen de koolstoffilters het vuil 
uit de opgezogen lucht op. Op een 
gegeven moment zijn ze verzadigd 
en moet u ze vervangen. Hoelang 
u een filter kunt gebruiken hangt af 
van het soort filter, hoe vaak u de 
afzuigkap gebruikt en wat u kookt. 
Een normale filter gaat gemiddeld 
6 tot 8 maanden mee. U moet de 
filters zelf vervangen. Meer hierover 
leest u in de handleiding bij uw 
recirculatiekap.

Rookmelders
In de hal en in woonkamer hangen 
rookmelders die hard gaan piepen 
als deze rook of hitte signaleren. 
Controleer de rookmelder regel-
matig door op de grote ronde 
knop te drukken. Deze geeft, als hij 
goed werkt, twee keer drie luide 

pieptonen. Is de rookmelder leeg? 
Vervang dan de batterijen.

Stof kan de werking van de sensor 
ongunstig beïnvloeden. Stof de 
melder daarom regelmatig af. Verf 
de melder niet en vermijd contact 
met drijfgas van spuitbussen en 
schoonmaakmiddelen. Andere 
factoren zoals nicotine en vuil 
veroorzaakt door insecten, kunnen 
ook de werking verstoren.

Zelf iets veranderen aan uw woning 
(ZAV)
De isolatie en installaties van uw 
NOM woning voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen. We kunnen de 
energieprestatie niet garanderen 
als u zonder toestemming iets 
verandert in of aan uw huis.

Wilt u zelf iets veranderen?
Vraag dan altijd onze toestemming. 
Doet u dit niet dan vervalt de 
garantie op uw woning en betaalt 
u de kosten voor het herstellen van 
de schade.

Voor het aanbrengen van 
zonwering gelden specifieke eisen. 
Neem altijd eerst contact met ons 
op voordat u zelf zonwering plaatst!

Toestemming vragen
U vindt het aanvraagformulier 
voor een ZAV (Zelf Aangebrachte 
Verandering) op onze website bij 
‘zelf klussen’.

Contact service & onderhoud
Omdat u de woning huurt, bent 
u niet verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de energiezuinige 
installaties zelf. Dit regelt Casade. 
Uiteraard krijgt u bericht als de 
installateur langskomt.  

Neem bij dringende klachten of 
storingen aan uw installatie direct 
contact op met de installateur. Geef 
hierbij duidelijk aan waar de klacht 
over gaat of waar de storing zich 
bevindt.

Tot slot
Veel plezier en geluk in uw woning!

Deze brochure is met zorg samengesteld. 
Ondanks deze zorgvuldige samenstelling kunt u aan feitelijke 

onvolkomenheden geen rechten ontlenen. www.casade.nl    info@casade.nl

Bel gratis 0800 55 222 22

         CasadeNl              CasadeNl

Hoe kunt u contact  
opnemen met Casade?

Website    www.casade.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-

baar

Mijn Casade    www.casade.nl

Beheer zelf eenvoudig uw gegevens en 

bekijk uw contracten.

Mail    info@casade.nl

Telefoon    0800 55 222 22 (gratis)

Wilt u bij ons langskomen?  

Maak dan een afspraak. Zo kunnen we u 

beter en sneller helpen.  
 

Ga naar www.casade.nl om online een 

afspraak te maken of bel gratis  

0800 55 222 22. Kies zelf een tijdstip en 

locatie.

 

Woonpunten

  Dongen, Min. Goselinglaan 8

  Kaatsheuvel, wijkpunt Pannenhoef,  

   Jacob Ruijsdaelstraat 14

  Waalwijk, wijkpunt BaLaDe, Balade 1
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