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Inleiding 

In en om uw woning aan de Oude Haven zijn er de afgelopen tijd veel aanpassingen gedaan. Wij hebben 

ons best gedaan om een mooie, zuinige en comfortabele woning te bouwen.  

 

In dit opleverboekje vindt u allerlei informatie over de veranderingen in uw huis en over het gebruik en 

onderhoud van bepaalde onderdelen. Ook vinden wij duurzaamheid belangrijk, zowel voor uw 

portemonnee als voor het milieu.  

 

Als u na het lezen van dit boekje nog vragen hebt over de apparatuur in huis, dan kunt u contact opnemen 

met één van onze medewerkers via telefoonnummer (0180) 61 38 77. 

 

Wij hopen dat u zich snel weer thuis voelt in uw woning en wensen u veel woonplezier. 

 

 

 

 

Gaat u verhuizen? 

Wilt u bij een eventuele verhuizing dit boekje in de woning achterlaten voor de nieuwe 

bewoner? Zo kunnen zij ook informatie terugvinden over de toepassingen in en om hun 

nieuwe woning. 
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1. Aanpassingen in en om uw woning 

Tijdens het grootonderhoud heeft Patrimonium een aantal aanpassingen laten uitvoeren. Zo brengen wij 

onze woningen naar de standaarden van deze tijd en verhogen wij de duurzaamheid en uw wooncomfort . 

Maar dit betekent ook dat dingen net iets anders werken dan u gewend bent. Hieronder leest u meer over 

de verschillende aanpassingen. 

 

Ventilatie 

Ventileren is erg belangrijk voor uw gezondheid. De lucht in uw 

woning kan vervuild raken door rook en kookluchtjes of de lucht kan 

vochtig worden. Droge lucht geleidt warmte beter. Omdat wij uw 

woning extra goed hebben geïsoleerd, is ventileren erg belangrijk! 

U hebt frisse lucht nodig voor een gezond binnenklimaat.  

 

In uw woning zijn automatische ventilatieroosters aangebracht. Bij 

harde wind sluiten deze roosters vanzelf. U kunt de roosters ook 

handmatig openen of sluiten. Gebruik hiervoor de regelknop. 

Wij raden u aan om de ventilatieroosters zo veel mogelijk open te 

laten, zowel aan de voor- als achterkant van uw huis.  

 

Intercom 

Uw woning is voorzien van een intercominstallatie met beeldfunctie. Hiermee ziet en hoort u wie bij u 

aanbelt. U kunt via de hoorn met de bezoeker praten, voordat u iemand binnen laat. Voor een uitgebreide 

beschrijving van uw intercom ontvangt u een handleiding. 
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Zonnepanelen 

Op het dak van uw woongebouw zijn zonnepanelen geplaatst. Elke woning heeft zes zonnepanelen om de 

elektra op te wekken. Door deze aanpassing bent u zowel verbruiker als leverancier van energie. De 

zonnepanelen zetten zon- of daglicht om in gelijkstroom. De omvormer zet deze stroom van de panelen om 

in wisselstroom en voegt deze toe aan het stroomnet. Of u nu meer of minder stroom verbruikt dan u 

omzet, maakt niet uit. Het enige wat u ervan merkt, is een besparing op uw energierekening. 

Vergeet uw zonnepanelen niet aan te melden! 

 

Dit doet u zelf bij Stedin, via de website www.energieleveren.nl 

• Klik op Installatie aanmelden 

• Vul uw postcode en huisnummer in 

• Vul uw persoonlijke gegevens in 

• Vul de volgende installatiegegevens in: vermogen 1620 Wp, datum in gebruik ………….. 2018/2019 

Uw energieleverancier wordt hiermee automatisch op de hoogte gebracht van uw zonnepanelen. 

Hebt u hier vragen over?  

Neem dan gerust contact op met onze energieconsulent Jenny Collignon (zie ook pagina 11) 

>> Aanpassingen in en om uw woning  

http://www.energieleveren.nl
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>> Aanpassingen in en om uw woning  

Kozijnen en ramen 

Bij de verbouwing zijn nieuwe kunststofkozijnen geplaatst met draai-

kiepramen. Deze zijn voorzien van hang-en-sluitwerk met politiekeurmerk 

Veilig Wonen (PKVW) en HR++ isolatieglas. Dit type glas en kozijn vraagt 

om wat extra aandacht. 

 

Kozijnen schoonmaken of verven 

Maak uw kozijnen schoon met een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend 

huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis.  

 

Verven van uw kozijnen is ook niet toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld de waterslag aan de buitenkant van uw 

kozijnen minder goed zijn werk laten doen. Dan loopt regen langs de muren naar beneden via het kozijn en 

dat is niet de bedoeling. 

 

Bevestig niets aan uw kozijnen! 

Het is niet toegestaan om screens, rails of gordijnen in uw kozijnen te boren. Dit geldt zowel aan de binnen- 

als buitenkant van uw woning. 

 

 

 

Let op  u mag geen schuurmiddelen en agressieve stoffen als wasbenzine, aceton,  

  terpentine, petroleum, white-spirit, ammoniak, chloor, bleek en dergelijke gebruiken  

  voor het schoonmaken van uw kozijnen!  
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>> Aanpassingen in en om uw woning  

Voordeur en achterdeur 

Uw voordeur is voorzien van een driepuntsluiting. Dit houdt in dat de deur niet sluit met 

een slot, maar met drie sloten. Dit kunt u zien aan de kopzijde van uw deur. Hier komen 

onder, boven en in het midden slothaken naar buiten die de deur afsluiten.  

Deze drie haken bedient u met de handgreep van de deur.                                               

 

Draai-kiepramen 

Uw kozijnen zijn voorzien van hang-en-sluitwerk met het 

politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In uw kozijn zitten 

draai-kiepramen. Deze kunt u bedienen met de hendel: 

• Hendel helemaal omhoog: het raam staat in de 

kiepstand 

• Hendel horizontaal: het raam is volledig geopend in de    

draaistand 

• Hendel helemaal omlaag: het raam is gesloten 

Voorbeeld slothaak 

Deur op slot doen 

> Trek de deur dicht 

> Duw de hendel omhoog  

> Draai met de sleutel de deur op slot 

 Deur open maken 

> Draai de sleutel tot u niet meer  

   verder kunt 

> Druk de hendel omlaag  

> Draai de sleutel een klein stukje  

   verder en de deur is open 

Let op  zorg dat het raam altijd eerst dicht is voordat u draait aan de hendel. 
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>> Aanpassingen in en om uw woning  

Het kan zijn dat na een paar weken, of als het warm is geweest, de ramen minder soepel sluiten of de 

hendel stroef draait. Neem in dit geval contact op met Patrimonium via (0180) 61 38 77 of via Mijn Thuis 

(www.patrimoniumbarendrecht.nl)  

 

HR++glas 

In uw kozijnen is extra isolerend glas geplaatst. Hiermee blijft warmte beter binnen en hebt u minder last 

van buitengeluiden. Door de extra isolatie kan condens aan de buitenkant ontstaat. Dit komt door het 

warmteverschil tussen de binnen- en de buitenlucht. Helaas is hier niets aan te doen. De condens verdwijnt 

vanzelf als het buiten minder vochtig en koud is. 

 

Folie op ramen  

Wij raden het af om folie op uw ramen te plakken. Folie geleidt warmte slecht en ongelijkmatig. Daardoor 

kan de ene kant van de ruit warmer zijn dan de andere. Wordt dit warmteverschil te groot, dan kan uw 

raam breken (een thermische breuk). De kosten voor een nieuwe ruit zijn dan voor uw rekening. 

 

Wilt u raamfolie plakken? We adviseren u om hiervoor een specialist in te schakelen. Als u kiest voor Solar 

Gard-folie van Saint Gobain ontvangt u bovendien een garantiebewijs. Mocht uw ruit toch breken door 

warmteverschil, en hebt u een garantiebewijs van Saint Gobain, dan krijgt u een nieuwe ruit vergoed via 

Saint Gobain.  
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>> Aanpassingen in en om uw woning  

Gevelisolatie 

Uw gevel is extra geïsoleerd voor meer wooncomfort. Hiervoor gebruikten we polystyreen, met een 

wapeningslaag. De gevel is bovendien afgewerkt met steenstrips. 

 

Bevestig niets aan de gevel! 

De verschillende (isolatie)lagen maken de gevel goed isolerend, maar het betekent ook dat u niet zomaar 

in de gevel mag boren. Dit kan ernstige beschadigingen opleveren, met bijbehorende kosten voor uw 

rekening. Hang daarom geen plantenbakken, vogelhuisjes, wasrekken en dergelijke aan uw gevel. 

 

Zonwering  

U mag zonwering plaatsen als u voldoet aan de onderstaande voorschriften. Wijkt u hiervan af, dan zijn de 

kosten voor het verhelpen van de schade aan de muur voor uw rekening. We adviseren u om de montage 

door een specialist te laten uitvoeren.  

 

Voorschrift montage zonwering 

Om bijvoorbeeld zonneschermen of screens op de buitengevel te monteren gebruikt u een speciaal anker 

van Fischer Thermax voor  

16 centimeter isolatiebreedte. Dit anker  

is speciaal ontwikkeld om voorwerpen  

veilig en verantwoord te bevestigen.        Anker van Fisher Thermax 
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>> Aanpassingen in en om uw woning  

Balkon en galerij 

 

Schoonmaken van de balkonhekken 

Gebruik voor het schoonmaken van de 

balkonhekken een niet-krassende spons en  

pH-neutrale schoonmaakmiddelen.  

Schurende middelen of sponzen laten krassen 

achter op de coating. Spoel het hekwerk na het 

reinigen zorgvuldig af met water. Hang niets aan 

uw balkonhek, want ook dit laat krassen achter  

op de coating. 

 

 

Schoonmaken opgehoogde galerij– en balkonvloer 

De vloer waarmee uw galerij en balkon is opgehoogd is 

gemaakt van polystyreen en rubber. Patrimonium is 

verantwoordelijk voor het onderhoud. U kunt de vloer 

tussentijds schoonmaken met water en een schrobber.  

Houdt de afvoer van uw balkon schoon om verstopping  

van de afvoer te voorkomen.  

Let op  Gebruik GEEN reinigingsmiddelen op de opgehoogde galerij– en balkonvloeren 
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2. Garantie 

Er zit garantie op de nieuwe onderdelen aan en rond uw woning. Hoe lang de garantietermijn geldig is, 

verschilt per onderdeel.  

Hebt u na de onderhoudsperiode nog gebreken en storingen?  

Dan kunt u dit melden via (0180) 61 38 77 of via Mijn Thuis (www.patrimoniumbarendrecht.nl) 

 

 

 

 We verwachten van u dat u uw woning netjes onderhoudt en 

zorg draagt voor de apparatuur.  

Meld schade of gebreken direct bij Patrimonium. 

Schade die u zelf veroorzaakt zijn voor uw rekening.  

3. Energiebesparing 

Uw woning is comfortabeler en energiezuiniger geworden door de 

energiebesparende maatregelen die we hebben uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld 

aan de vervanging van de kozijnen en de isolatie van de gevel. Hierdoor ervaart 

u meer warmtecomfort en hoeft u minder te verwarmen zodat uw gasverbruik 

afneemt.  Ook de zonnepanelen die we geplaatst hebben zorgen voor lagere 

energielasten.  

 

Bent u benieuwd wat deze energiebesparende maatregelen u opleveren?  

Wilt u weten wat u nog meer kunt besparen of hoe u kunt bijdragen aan een beter milieu?  Neem dan 

gerust contact op met onze energieconsulente Jenny Collignon via telefoonnummer (0180) 64 13 55 of e-

mail energieconsulent@patrimoniumbarendrecht.nl 

http://www.patrimoniumbarendrecht.nl
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Contact 

 

 

Bezoekadres 

Patrimonium Barendrecht 

Londen 14-16 

2993 LA  Barendrecht 

 

 

 

Openingstijden 

Patrimonium is open van maandag tot en met vrijdag  

van 9 uur tot 12 uur. We zijn telefonisch bereikbaar  

van half 9 tot 4 uur en op vrijdag tot 12 uur.  

Wilt u langskomen buiten de openingstijden?  

Maak dan gerust een afspraak! 

 

 

 

Telefoon 

(0180) 61 38 77 

 

 

Internet en e-mail 

www.patrimoniumbarendrecht.nl 

info@patrimoniumbarendrecht.nl 


