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Inleiding

Fijn dat je dit boekje hebt opengeslagen.
De Woonbond gunt iedereen een prettig
en betaalbaar huis, nu en in de toekomst.
Dit handboek helpt je om je woning zo
gezond en comfortabel mogelijk te verwarmen en ventileren en problemen zoals
hitte, vocht, schimmel of onverwachte
hoge energierekeningen op te lossen of te
voorkomen.
Sommige problemen in huis los je zelf goed
op, maar bij andere heb je hulp nodig of zijn
de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Als huurder heb je weinig te zeggen over
de kwaliteit van je woning. Gelukkig kun je
toch veel doen om het jezelf zo goed mogelijk naar de zin te maken in je huurwoning.
De komende jaren verandert er veel. Steeds
meer woningen zullen goed geïsoleerd zijn,
terwijl aardgas als belangrijkste energiebron steeds meer verdwijnt. Je krijgt als
huurder steeds meer te maken met nieuwe
soorten installaties. Deze installaties verbeteren het comfort en de gezondheid van je
woning, als ze goed geïnstalleerd zijn en je
goed met die nieuwe installaties omgaat.
Het is belangrijk dat je weet hoe een en
ander werkt. We geven je in dit boek daarom niet alleen praktische tips en antwoorden op veelgestelde vragen, maar geven
ook achtergrondinformatie. Wat is eigenlijk
luchtvochtigheid? En hoe ontstaan vochten schimmelproblemen? Kortom, wat
bepaalt nu het comfort en de gezondheid
van je woning?
Daarnaast komt er een aantal veel voor
komende problemen aan de orde waar je
als huurder mee te maken kunt krijgen. En
hoe je die – mogelijk samen met je buren
en je verhuurder – kunt aanpakken. Je
hoeft deze uitgave dan ook niet van voor
naar achter te lezen als een ‘gewoon’ boek:
gebruik de inhoudsopgave om antwoorden
op jouw vragen te vinden.

In wat voor soort
woning woon ik?
We hebben dit boek ingedeeld volgens de
meest gangbare woningen, in volgorde van
meest naar minst voorkomend.

De geïsoleerde woning
Vanaf eind jaren zeventig is er steeds meer
aandacht voor isolatie. De woningen in
deze groep hebben dubbelglas en isolatie
in buitenmuren, een cv-installatie met een
combiketel op aardgas en mechanische
ventilatie. Deze woningen zijn vanaf ongeveer 1975 gebouwd, maar ook veel oudere
woningen die sinds die tijd ingrijpend zijn
verbeterd, hebben deze eigenschappen.
Het ‘geïsoleerde woning’-type komt in
Nederland het meest voor.

De zeer goed geïsoleerde woning
Vanaf het begin van deze eeuw worden
zeer energiezuinige huizen gebouwd.
Hier is heel veel aandacht besteed aan de
isolatie, de woningen hebben goed isolerend dubbelglas (HR++) of drievoudig glas,
lage-temperatuurverwarming gekoppeld
aan een duurzame warmteopwekking en
balansventilatie met warmteterugwinning.
De eisen die aan de energiezuinigheid van
nieuwbouw worden gesteld zijn vanaf ongeveer 2012 zo streng. De laatste jaren zijn
ook veel bestaande woningen verbeterd
en daarmee zijn het zeer goed geïsoleerde
woningen geworden. Dit type woning komt
na het ‘geïsoleerde woning’-type het meest
voor.
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De ongeïsoleerde woning
Tot de jaren zeventig werd aan isolatie
van woningen niet veel aandacht besteed.
Deze woningen, met enkelglas, een kachel
in de woonkamer, warm water uit een geiser
of boiler en natuurlijke ventilatie, komen
niet zo veel meer voor. Vaak zijn er wel wat
verbeteringen aangebracht, maar dan is
nog steeds de toelichting bij dit type van
toepassing.

Om je te helpen, geeft dit boekje voor
elk type woning een ‘gebruiksaanwijzing’.
Niet iedere woning past precies in een van
deze drie groepen. Mogelijk moet je zelf de
gebruiksaanwijzingen van twee groepen
combineren.
Met onderstaande tabel kan je mede
bepalen in welk type woning je woont.

Hierbij kijken we in elke type woning naar:
– Welke verwarmings- en ventilatieinstallaties heeft de woning?
– Wat zijn voor- en nadelen
van dit type woning?
– Hoe kun je zo slim mogelijk met de
installaties in je woning omgaan?
– Hoe zorg je dat het aangenaam
warm is en dat de energiekosten
niet uit de hand lopen?
– Hoe zorg je dat er geen vochten schimmelproblemen ontstaan?
– Hoe houd je de lucht en het
drinkwater in je woning gezond?
– Welk onderhoud is nodig?

Type woning
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Geïsoleerde
woning

Zeer goed geïsoleerde woning

Ongeïsoleerde woning

bouw-/renovatiejaar

1975-2010

na 2010

voor ca. 1975

isolatie buitenkant

een beetje

heel goed

niet

glas

dubbelglas

HR++ of drievoudigglas

enkelglas

ventilatie

mechanisch

balans (met warmteterugwinning)

natuurlijk: ramen/deuren

verwarming

cv (gas)

duurzaam (o.a. warmtenet, warmtepomp)

kachel(s)

warm water

cv (gas)

duurzaam (bijv. zonneboiler)

geiser of boiler
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