
In uw woning heeft u een eigen cen-
trale verwarmingsinstallatie, met een 
thermostaat en radiatoren. In deze 
info leest alles over de werking en on-
derhoud van uw CV ketel en hoe u zo 
zuinig mogelijk uw huis verwarmt.

Hoe werkt een centrale verwarming?
Het systeem heet centrale verwarming omdat de warmte 
op één punt wordt opgewekt, in plaats van door een kachel 
in elke kamer. De leidingen met warm water lopen vanuit de 
CV ketel door uw hele woning naar de radiatoren. 
Het warme water stroomt aan de bovenkant de radiator 
in en staat een deel van zijn warmte af aan de omringende 
lucht. Het afgekoelde water stroomt via de onderkant terug 
om opnieuw verwarmd te worden. Het is dus normaal dat 
radiatoren aan de bovenkant warmer zijn, dan aan de on-
derkant. Als er weinig warmte nodig is (bijvoorbeeld in de 
lente en de herfst) kan de onderkant van de radiator zelfs 
helemaal koud blijven.

Zo zorgt u voor een goede werking
Radiatoren stralen warmte uit. De warme lucht stijgt op 
en circuleert door de kamer. Daarom is het beter om geen 
meubels voor de radiatoren te zetten. En als er gordijnen 
over de radiator heen hangen kan de warme lucht de kamer 
niet goed verwarmen. 

De verwarming werkt het beste als er meerdere radiatoren 
geopend zijn.

De luchtstroom, die door de radiator ontstaat, voert ook 
stofdeeltjes mee. Voor een goede werking is het nodig om 

Centrale Verwarming
regelmatig onder en tussen de radiatoren schoon te maken. 
Bijvoorbeeld met een stofzuiger.

Zo regelt u de temperatuur
De temperatuur in de woning regelt u met de thermostaat 
in de woonkamer. 

Via de voordeur komt de meeste koude lucht de woning 
binnen. Daarom is het in de winter goed om de radiator in 
de hal open te zetten. Deze koude lucht wordt dan zo snel 
mogelijk warm.

Als u niet thuis bent, zet u dan de kamerthermostaat op 
een lagere stand. Als u meerdere uren weg bent en tijdens 
de nacht zet u de thermostaat maximaal 4° C lager. De 
meeste thermostaten kunt u programmeren, zodat dit 
vanzelf gaat.
Bent u maar even weg, dan heeft het geen zin om een lage-
re temperatuur te kiezen. 

De kamerthermostaat is geen precisie-instrument, de echte 
kamertemperatuur kan afwijken. Zet geen warmteafge-
vende apparaten in de buurt van de kamerthermostaat. 
Dat kan de werking beïnvloeden. Behandel de thermostaat 
voorzichtig. Het is een gevoelig instrument. 

De warmwaterkraan krijgt voorrang 
Heeft u een combiketel dan zorgt deze niet alleen voor de 
verwarming, maar ook voor het warme water. De warmwa-
terkraan krijgt altijd voorrang op de verwarming. 
Zet u de radiator in de badkamer pas aan bij gebruik van 
de badkamer? Dan heeft u dus een lekker warm bad of 
douche, maar een koude badkamer. Als u de radiator in 
de badkamer altijd open laat staan blijft de badkamer ook 
droger en ontstaat er minder damp. 
 



Behaaglijkheid
Koude oppervlakten stralen kou uit. Bijvoorbeeld de ramen 
als het koud is. Stond de verwarming laag dan kunnen ook 
de wanden, plafonds en vloeren zijn afgekoeld. Tijdens het 
opwarmen zal de lucht in de ruimte al vrij snel de gevraagde 
temperatuur krijgen, terwijl de temperatuur van de omrin-
gende wanden etc. nog een paar graden lager is. Dit voelt 
als een onbehaaglijke koude straling. 

Vochtige lucht is niet behaaglijk. Bovendien duurt het 
langer om vochtige lucht te verwarmen en verbruikt u 
dus meer energie. Ventileer daarom voortdurend. Lucht 
daarnaast de woning ten minste één kwartier per dag. Zet 
dan één of meerdere ramen/deuren open, zet de ventilatie, 
indien aanwezig, op de hoogste stand en de thermostaat 
laag. Natuurlijk niet tijdens mist, regen of al te hevige kou. 

Onderhoud van de CV ketel
Woongoed Zeist laat de CV ketel om de twee jaar controle-
ren door een onderhoudsbedrijf. Zij nemen contact met u 
op om een afspraak in te plannen. 
Storingen kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week zelf 
melden. Kijk op de website van Woongoed Zeist wie u kunt 
bellen. Dat verschilt per adres.
 

Wat moet u doen bij storingen?
Wanneer de CV ketel het niet doet, controleert u eerst zelf 
of u het probleem kan oplossen. Dat kan aan de hand van 
onderstaande lijst of de gebruikershandleiding van de CV 
ketel.

 Controleer of de gaskraan open staat. Zo niet; deze 
openen en het toestel opnieuw starten (resetten) of 
ontsteken; 

 Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo 
niet; stekker in het stopcontact steken en het toestel 
opnieuw starten (resetten) of ontsteken; 

 Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg 
staat. Zo niet, kamerthermostaat omhoog draaien; 

 Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlek-
schakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of 
uitgeschakeld, dan herstellen en het toestel opnieuw 
starten (resetten) of ontsteken; 

 Controleer of één van de kranen voor warmwater 
druppelt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien 
een kraan druppelt zal de CV ketel geen warmte 
afgeven aan de radiatoren;

 Controleer de druk in de CV ketel. De wijzer van 
de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer 
staan. Zo niet, dan zelf bijvullen tot de juiste druk (zie 
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gebruikershandleiding CV ketel). Het onderhouds-
bedrijf verhelpt deze storing niet. Doen ze dat op uw 
verzoek, dan brengen wij de kosten bij u in rekening; 

 Noteer de op het display getoonde storingscode 
(indien aanwezig). Deze is van belang bij een bezoek 
van de monteur; 

 Heeft uw toestel een “resetknop”, dan kunt u het 
toestel resetten door de knop in te drukken (zie 
gebruikershandleiding CV ketel); 

 Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt 
(indien aanwezig). Zo niet, steek de waakvlam dan 
aan. 

Gas besparen: zo doet u dat!
Hoe minder gas u verbruikt, hoe lager uw energierekening. 
Veel van de onderstaande tips kosten u geen moeite, maar 
wel minder geld.

 Zet de verwarming laag als de ramen open staan;
 Zet de radiator dicht in ruimtes waar u niet bent; 
 Zet de thermostaat een uur voor vertrek of voor het 

slapen gaan maximaal 4 graden lager;
 Wij douchen gemiddeld negen minuten en gebruiken 

daarbij ongeveer 100 liter water. Eén minuut korter 
douchen, bespaart dus 10 liter warm water per keer;

 Zet uw CV ketel op 60%. Op deze manier verbruikt de 
ketel veel minder energie; 

 Gebruik alleen warm water als dit ook echt nodig is. 
Spoel bij het afwassen bijvoorbeeld voor met koud in 
plaats van warm water; 

 Draai geen halve wassen. Dit geldt natuurlijk voor zowel 
de was, vaatwas als de wasdroger;

 Zet de pomp van uw verwarmingsketel op de stand “na-
draaien”. Op deze manier draait de pomp niet continu, 
maar alleen als dat nodig is; 

 Als u de verwarming niet gebruikt, is het verstandig 
de waakvlam van uw CV-ketel uit te zetten. Op deze 
manier kunt u jaarlijks tot 60 kuub gas besparen. 

 Let op: als u een combiketel heeft moet u de vlam laten 
branden aangezien u anders geen warm water heeft. 

 Zet uw verwarming niet te hoog, 19 tot 20 graden Celsi-
us is meestal ook prima; 

  Gordijnen voor de ramen isoleren, maar zorg dat de 
gordijnen niet voor de radiator hangen.

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.

 


