
Uw woning is voorzien van dubbel 
glas. Dubbel glas bestaat uit mini-
maal twee glasplaten die op afstand 
van elkaar luchtdicht met elkaar zijn 
verbonden. Zo krijg je een geïsoleer-
de ruimte tussen de glasplaten. Dub-
bel glas wordt gebruikt in ramen van 
gebouwen en huizen voor een betere 
warmte-isolatie en geluidsisolatie. In 
deze info leest u alles over het onder-
houd van uw ramen.

Hoe maakt u de ramen schoon? 
Als u de ramen gaat zemen en er zit zand op of er is sprake 
van opwaaiend zand dan moet u de ramen voorzichtig 
schoonmaken om krassen te voorkomen. Zo pakt u dat aan: 

 De ramen goed nat maken door afspuiten; 
 Dan afwissen met een schone trekker die u steeds 

opnieuw schoonmaakt. Let op ieder zandkorreltje ver-
oorzaakt een kras;

 Vervolgens opnieuw afspuiten. 
Het gebruik van spons en zeem raden wij af als er zand op 
de ramen zit.
Zit er geen zand op het raam dan kunt u het raam gewoon 
met spons en zeem en een beetje huishoudazijn of afwas-
middel schoonmaken. 

Zo voorkomt u een thermische breuk 
Een thermische breuk ontstaat door temperatuurverschil-
len in het oppervlak van het glas. Wanneer er een tempe-
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ratuurverschil ontstaat van meer dan 30° C, kan een ruit 
breken. Dit noemt men een thermische breuk.

Hoe voorkomt u een thermische breuk?
Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg 
van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de 
kans op thermische breuken flink verkleinen door:

 Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op minimaal 5 cm 
van het glas op te hangen;

 Verwarmingselementen niet te dicht bij het raam te 
plaatsen;

 Het glas niet te beschilderen of beplakken met plakfolie;
 Geen grote voorwerpen plaatsen aan de binnenkant, 

dicht achter of tegen de ramen;
 Niet iets doen wat tot een temperatuurverschil in de 

beglazing leidt. Bijvoorbeeld een koudewaterstraal 
richten op een door de zon verwarmd raam.

Wat moet u doen bij glasschade?
Bent u lid van het Glasfonds van Woongoed Zeist? Belt u bij 
glasschade rechtstreeks met Samenwerking Glasverzeke-
ring via telefoonnummer: 
(0800) 022 61 00. 
Als u geen lid bent, belt u met een schadebedrijf van uw 
eigen keuze. Het vervangen van kapotte ramen is dan voor 
uw eigen rekening. 

Lid worden van het Glasfonds? 
Door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier op 
onze site, meldt u zich aan voor onze collectieve glasver-
zekering van Samenwerking Glasverzekering. U vindt het 
formulier onder de tab: servicekosten. Het kost u maar 
0,80 eurocent per maand (prijspeil januari 2017).
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Heeft u nog vragen?
Met al uw vragen kunt u terecht bij onze Klantenservice via 
e-mail of telefonisch. Komt u liever langs op kantoor? Ook 
daar staan wij u graag te woord.

Bezoekadres
Steniaweg 44, 3702 AH Zeist

Openingstijden
Maandag t/m donderdag : 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur

Telefoonnummer
(030) 693 66 00

Reparatieverzoekenlijn
(030) 693 66 01

Postadres
Postbus 135, 3700 AC Zeist

E-mail
info@woongoedzeist.nl

Website
www.woongoedzeist.nl

Huurderportaal
https://mijnwoongoedzeist.nl
U kunt 24 uur per dag informatie opvragen 
via het portaal en onze website.


