U denkt misschien dat u
meer geld moet betalen voor
uw energierekening als u uw
woning goed ventileert.
Dat is niet waar. Is uw
woning erg vochtig? Dan
gebruikt u veel energie om
uw woning warm te maken.
Als u goed ventileert, is uw
woning minder vochtig. U
gebruikt dan minder energie

Ventileren
Vocht en schimmel in uw woning?
Ventileer goed!
Zwarte plekken in uw badkamer. Kleine beestjes in uw keuken.
Natte ramen als u uw was binnen droogt. Herkent u dit? Dan is
er waarschijnlijk veel vocht in uw woning. Iedere dag
produceren u, uw gezin, uw huisdieren en planten tussen de 10
en 15 liter vocht. Niet alleen door te douchen of te koken, maar
ook tijdens het slapen. Veel vocht in uw woning is niet goed
voor uw gezondheid. Zorg daarom dat er frisse lucht in uw
woning komt. In deze brochure leest u hoe u uw woning goed
ventileert.
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om uw woning warm te
maken.

Tips om uw woning
te ventileren

Koken

Slapen

Kook altijd met het deksel op de pannen.

Zet de ventilatieroosters in uw ramen altijd

Zet de afzuigkap aan als u kookt.

open. Hierdoor is er luchtcirculatie en wordt de

Heeft u geen afzuigkap? Zorg dan voor een

vochtige lucht naar buiten verdreven.

luchtcirculatie door ramen en/of deuren te

Maak de ventilatieroosters iedere maand

openen.

schoon. Gebruik hiervoor een borstel en/of een
stofzuiger.

Ventilatieroosters

Schimmel weghalen

Maak de ventilatieroosters iedere maand

Haal zwarte plekken op uw muren weg met een

schoon, zodat de luchtcirculatie op peil blijft.

schuurspons of borstel. Gebruik hierbij een

Gebruik hiervoor een borstel en/of een

speciaal schoonmaakmiddel tegen schimmel,

stofzuiger.

bijvoorbeeld van het merk HG.
Verft u uw keuken of badkamer, gebruik dan
schimmelwerende verf. Zorg ervoor dat de
muur goed droog is voordat u gaat verven,
anders bladdert de verf af.
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Ventileren

Was drogen

Mechanische ventilatie in uw woning

Hang uw was buiten te drogen.

U heeft in uw woning een knop voor ‘mechanische

Kunt u de was niet buitenhangen? Zet dan een

ventilatie’. Deze ventilatie zuigt lucht weg uit uw

raam open.

badkamer en soms ook uit de keuken of het toilet.

Heeft u een condensdroger?

De knop heeft 3 standen. Gebruik de standen zo:
Laagste stand: U bent overdag niet thuis, u
gaat naar bed.
Middelste stand: U bent overdag thuis.
Hoogste stand: U kookt, u doucht, u doet de
was, u verft, er is visite.

Badkamer

Ramen en deuren

Zet het raam of de deur in de badkamer open

Zet minimaal twee keer per dag uw ramen en

Maak na het douchen de muren en de vloer

deuren vijftien minuten open. Wanneer er een

droog.

feestje in uw woning is dan zorgt dat voor

Gebruik hiervoor een trekkertje, dat werkt het

vochtproductie. Zorg ervoor dat u de dag erna

best. Gebruikt u liever een handdoek? Wring

meer ventileert. Dit geldt ook bij o.a.

deze dan goed uit.

schilderwerkzaamheden. Laat de kieren onder de
deuren open, zodat de lucht goed door uw woning
stroomt.
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Contact

Online zelf regelen
mijnbrabantwonen.nl
Email: info@brabantwonen.nl
www.brabantwonen.nl
Kijk bij “ik ben huurder” of ga naar de veelgestelde vragen.

Bellen

Langskomen

Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Open van 8.30 tot 12.30 uur

(088) 28 16 000

Venusstraat 2, Oss
Graafseweg 294 , ’s-Hertogenbosch

iedereen lekker wonen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

