
 

Woningwijzer 
Prinses Margrietlaan 25 t/m 98 



 
Beste bewoner(s),  
 

Welkom in uw verbeterde woning! Fijner wonen en besparen op uw energierekening.  

 

Wij hebben met veel plezier de verschillende werkzaamheden in- en rondom uw woning uitgevoerd. 

Graag bedanken wij u voor uw medewerking. Wij wensen u veel plezier en wooncomfort in uw 

verbeterde woning.  

 

Door de verbeteringen is uw woning beter geïsoleerd. Hierdoor komt er minder kou naar 

binnen en verdwijnt er minder warmte naar buiten. Een goed geïsoleerde woning is goed 

voor het milieu en voor uw portemonnee.  

 

Daarnaast is uw woning gasloos, u kookt niet meer op gas maar elektrisch. De temperatuur in uw 

woning wordt vanaf nu automatisch geregeld door de Nilan, deze is ook handmatig te bedienen. Ook 

wordt uw woning aangesloten op zonnepanelen die stroom opwekken. Deze stroom kunt u gebruiken 

voor uw apparaten in huis.  

 

In deze woningwijzer staat specifieke informatie over de woning. Wij willen u hiermee zo goed 

mogelijk informeren en voorzien van tips en adviezen.  



 
Woongoed Zeist contact 
 

Openingstijden 

maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur 

vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur 

 

Adres 

Steniaweg 44 

3702 AH Zeist 

Postbus 135 

3700 AC Zeist 

 

Website 

https://www.woongoedzeist.nl/ 

 

Telefoon 

(030) 693 66 00 

 

Reparatieverzoekenlijn 

(030) 693 66 01 

Voor spoedeisende reparaties kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week contact opnemen met 

onze meldkamer via telefoonnummer (030) 693 66 01. 

 

Vragen over verhuur en toewijzing 

Heeft u een vraag  over uw huur, verhuizen, over woningtoewijzing of het aanleveren van gegevens? 

Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze verhuurconsulenten, (030) 693 66 02. 

https://www.woongoedzeist.nl/
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1. Keuken  
 

1.1 Aansluiting kookplaat 

Na de renovatie in uw woning kookt u niet meer op gas, maar elektrisch. Hiervoor is een standaard 

perilex aansluiting voor de elektrische kookplaat / fornuis in uw keuken geplaatst (zie afbeelding 1).  

 

1.1.1 2-fase perilex aansluiting.  

Deze perilex aansluiting bestaat uit een 2-fase. Dat wil zeggen, dat dit stopcontact tot wel twee keer 

zoveel vermogen kan leveren dan een normaal stopcontact.  

 

 
Afbeelding 1. Perilex aansluiting  

 

1.2. Aansluiting vaatwasser  

De keuken is voorzien van een standaard aansluiting voor de vaatwasser. Deze aansluiting bevindt zich 

in het kastje onder de gootsteen.  

 

 
Afbeelding 2. Aansluiting vaatwasser 



 
1.3 Nilan  
1.3.1 Gebruik verwarming 

Hoe warm het in huis moet zijn, is voor iedereen verschillend. U kunt de thermostaat instellen op de 

voor uw gewenste temperatuur. Dit kunt u centraal regelen, middels het bedieningspaneel van de 

Nilan. Het is belangrijk om de warmte in de ruimte te houden. Houdt u daarom ramen en deuren 

dicht.  

 

‘s Nachts en als u niet thuis bent, kunt u de thermostaat lager zetten. Stel de temperatuur niet lager in 

dan twee of drie graden onder de dagtemperatuur. Dan werkt de verwarming het zuinigst.  

Tip: voor extra warmte kunt u een trui aantrekken in plaats van de verwarming hoger zetten. Zo kunt u 

besparen op stookkosten.  

 

De elektrische verwarming in de woonkamer en is aangesloten op de Nilan, deze wordt ook door de 

Nilan bediend.  

 

U ontvangt apart een uitgebreide handleiding van de Nilan. 

 

1.3.2 Gebruik ventilatie 

De Nilan zorgt ook voor frisse lucht in uw woning. Het systeem is 24 uur per dag bezig met het klimaat 

in uw woning. Dit systeem zorgt ervoor dat vuile en vochtige lucht wordt afgevoerd en frisse lucht 

gefilterd in de woning wordt toegevoerd. Het systeem werkt automatisch en u hoeft hier niets aan te 

doen.  

 

1.3.3 Warm water  

In de Nilan is een boiler voor warm water opgenomen. In de boiler is de watervoorraad beperkt. Dat 

betekent dat u niet onbeperkt warm water kunt gebruiken. Als u lang warm water gebruikt, 

bijvoorbeeld om te douchen kan het warme water opraken. Lang douchen levert ook een hogere 

energierekening op. Gebruik het warme water dus steeds met mate. 

 

1.3.4 Zonne-energie 

Doordat de Nilan dag en nacht aan staat, zijn er zonnepanelen op uw woning geplaatst om dit 

energieverbruik te compenseren.  

 

1.3.5 Schoonmaak Nilan 

Externe reiniging  

De buitenkant van de unit kan worden gereinigd met een milde zeepoplossing of natte doek.  

 

Filters vervangen  

De filters zijn er om de ventilatoren en de warmtewisselaar te beschermen en te voorkomen dat ze 

worden bedekt met stof en vuil. Voor optimale werking is het belangrijk om de filters periodiek te 

vervangen voordat ze verstopt raken. Bij normaal gebruik moeten de zogenaamde G4-filters. Om de 3 

tot 6 maanden worden vervangen.  

 

Als de filters niet regelmatig worden vervangen, zal dit de ventilatie belemmeren en verstoren. De 

luchtkwaliteit en het comfort in de woning zal afnemen. Meer stroom zal worden verbruikt dan nodig 

is en er zal niet voldoende warm water voor huishoudelijke producten worden geproduceerd.  



Hoe de filters te vervangen 

 

 
1. Druk op de knop met de streepjes linksboven  

2. Ga naar ‘’ Ventilation’’ en dan ‘’Filter settings’’  

3. Druk op ‘’ Pause Ventilation’’ aan. 

 

 
5. Verwijder de twee filters. 

 

 

 

 
7. Verwijder één van de filters uit de filterhouder. 

 

 

 

 
9. Bevestig voorzichtig het filter in de filterhouder 

en zorg ervoor dat het filter aansluit bij alle 

punten van de houder. Plaats vervolgens de 

filters terug en schroef het filterpaneel weer vast.  

 

 

 
4. Schroef de twee schroeven van het filterpaneel 

los. Het filterpaneel is boven op het toestel.  

 

 

 
6. Het is aanbevolen om de filterkamer te 

stofzuigen om eventueel aanwezig vuil te 

verwijderen.  

 

 
8. Plaats het nieuwe filter met de gladde kant 

naar benden in de filterhouder. 

 

 
10. Schakel het alarm uit door op de gele bol te 

klikken bij ‘’ Filter settings’’ in het Ventilation 

menu. 



 
2. Woonkamer 

2.2 Videofoon  

Wanneer de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan 

het gebouw zijn afgerond zijn de entree incl. lift en 

trappenhuis afgesloten. Onbevoegden kunnen niet zomaar 

naar binnen en ongevraagd op de galerijen komen.  

 

Om onbevoegden toegang te geven is er een videofoon in de 

woning aangebracht. Als er bij u word aangebeld kunt u met 

de desbetreffende communiceren via de telefoon, daarnaast 

kunt u via de camera zien wie er voor de deur staat. U kunt de 

entreedeur met de videofoon openen voor onbevoegden. U 

ontvangt een complete handleiding van de videofoon. 

 

 
 

 

 

2.3 Schuifpui 

Openen en sluiten 

Open (verschuifbaar) 

Wanneer de hendel van de 

schuifpui naar beneden staat, is 

de schuifpui open en kunt u de 

schuifpui verschuiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4. Schuifpui open 

Dicht (niet verschuifbaar/vast) 

Wanneer de hendel van de 

schuifpui naar boven staat, 

staat de schuifpui vast en kunt 

u deze niet verschuiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 5. Schuifpui dicht

 

2.3.1. Schuifpui onderhoud 

Voor een goede werking van de schuifpui is het belangrijk dat de onder-rails regelmatig wordt 

schoongemaakt. Lauwwarm water met een mild schoonmaakmiddel en een doek of spons is hiervoor 

voldoende. Hoe u de kunststof kozijnen van de schuifpui kunt onderhouden leest u onder kopje 6.3. 

Afbeelding 3. Videofoon 



 
3. Slaapkamer(s)  
 

3.1 Vensterbanken onderhoud 

  
Afbeelding 6. Vensterbank 

 

De vensterbanken (zie afbeelding 6) zijn gemakkelijk te reinigen. Lauwwarm water met mild 

schoonmaakmiddel is voldoende. Gebruik alleen zachte reinigingsdoeken of een zachte spons. Na het 

reinigen is het belangrijk de vensterbanken droog te wrijven.  

 

Schuurmiddel, allesreinigers of glasreinigers met agressieve bestanddelen zoals alcohol of ammoniak 

kunnen de vensterbanken aantasten en beschadigen.  



 
4. Balkon  
 

4.1 Vloerbedekking  

Uw balkon is nu voorzien van betontegels. Let er op dat er geen vuil tussen de randen van deze 

betontegels valt. U mag geen eigen vloerbedekking op het balkon aanbrengen.   

 

4.2 Ophangen zonwering Balkon 

Door de nieuwe gevel kunt u geen zonnescherm meer ophangen. Wel kunt u een zonwering screen 

plaatsen (zie afbeelding 8 voor een voorbeeld).  

 

Op afbeelding 7 ziet u een wit ‘’kader’’ (aangegeven met de witte pijlen). Vanaf de binnenzijde van het 

balkon kan zo’n zonwering screen aan dit witte kader bevestigd worden.  

 

 

 

 

Afbeelding 7. Balkon ‘’kader’’   

 

Afbeelding 8. Voorbeeld zonwering screen 

 



 
5. Meterkast  
 

5.1 Groepenkast 

Uw woning is voorzien van een nieuwe groepenkast (afbeelding 9). De groepenkast zorgt voor de 

veiligheid van de elektrische installatie(s) in uw woning. De groepenkast is verdeeld in groepen. Iedere 

groep heeft zijn eigen beveiliging. Bij korsluiting of wanneer er heel veel elektrische apparaten gelijk 

aan staan kan een groep zichzelf uitschakelen.  

 
Afbeelding 9. Nieuwe groepenkast 

 

5.2 Slimme meter  

Voordelen van de slimme meter: 

• Beter inzicht in uw energieverbruik en energie besparen; 

• Uw meterstanden worden automatisch doorgegeven. U hoeft dus niet thuis te blijven of dit 

zelf jaarlijks door te geven. Dit geldt ook bij verhuizing of overstap naar een andere 

energieleverancier; 

• Uw energierekening is nauwkeuriger; 

• Wekt u thuis elektriciteit op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan kunt u terug leveren 

zonder extra meter.  

 

5.3 Zonnepanelen 

5.3.1 Opbrengst zonnepanelen  

Alle informatie over zonnepanelen treft u in de complete handleiding die u heeft ontvangen. 

De verwachte opbrengst van de zonnepanelen bedraagt per jaar 1667 Kwh per woning.  

Onderstaand een kort lijstje met gemiddelde kwh per jaar per item: 

Nilan:    2500 Kwh  Laptop:   55 Kwh 

Koelkast a+ label:  160   Kwh  Tablet:   15 Kwh 

Vriezer a+ label:  230   Kwh  Smartphone:  10 Kwh  

Elektrische Kookplaat:  180   Kwh 

Televisie (4uur per dag aan)  75     Kwh 



 
6. Algemeen  

 

Alle ramen en deuren zijn voorzien aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen.  

 

 

6.1 Keukendeur + woonkamerdeur  

Driepuntsluiting  

De keuken- en woonkamerdeur zijn voorzien van een driepuntssluiting. Dit betekent dat de deur op 

drie punten (boven, midden en onder) in het slot valt.  

 

Openen en sluiten  

Om de deur te sluiten moet uw de hendel eerst naar boven bewegen. Op deze manier komen er aan 

de onder- en bovenzijden haken in het slot. Vervolgens hoeft u alleen de deur op slot te draaien en 

dan zit deze op 3 punten in het slot.  

 

 
Afbeelding 10. Bediening driepuntssluiting keukendeur- en woonkamerdeur  

 
6.2 Draai-kiep ramen  

Dicht 

Wanneer de hendel van het raam naar beneden staat is deze dicht (zie afbeelding 11).  

 
Afbeelding 11.  

 

 

 

 



 
Draaien  

Om de ramen in draaistand te zetten dient de hendel horizontaal te staan (zie afbeelding 12 en 13). 

   
Afbeelding 12.      afbeelding 13. 

 

Kiepen  

Om de ramen in kiepstand te zetten dient de hendel naar boven te staan (zie afbeelding 14 en 15). 

   
Afbeelding 14      Afbeelding 15. 

 

6.3 kozijnen onderhoud 

De kunststof kozijnen zijn bijzonder duurzaam en eenvoudig te reinigen. In 

de regel is lauwwarm water met mild schoonmaakmiddel voldoende. 

Gebruik alleen zachte reinigingsdoeken of een zachte spons. Na het 

reinigen kunt u de kozijnen het beste droog wrijven.  

 

Schuurmiddel, allesreinigers of glasreinigers met agressieve bestanddelen 

zoals alcohol of ammoniak kunnen de ruiten, kozijnen en afdichtingen 

aantasten en beschadigen.  

 

6.3.1. Veiligheid 

- Steun niet op een open raam. Bij te hoge belasting kunnen de scharnieren breken;  

- Beveilig het geopende raam tegen dichtslaan door deze in kiepstand op de kiepstandhouder te 

zetten. 

 

6.4 ventilatie  

Frisse lucht is essentieel voor uw gezondheid en wooncomfort in uw woning. Daarnaast wordt er bij 

bijvoorbeeld wassen, douchen en koken veel vocht geproduceerd. Dit vocht moet ook weer uit de 

woning worden afgevoerd. Anders kunnen er vochtproblemen, schimmels en gezondheidsklachten 

ontstaan. De Nilan ventileert uw woning volledig automatisch. Voor extra ventilatie kunt u ramen en 



deuren openzetten. In de winter verdwijnt hierdoor wel de warmte uit de woning, dat betekent voor u 

dus hogere stookkosten. In de zomer kan er juist meer warmere lucht binnenkomen dan u wilt, wat 

het systeem in onbalans brengt. Het is daarom niet verstandig om ramen en deuren open te zetten. 

Zomers is het juist verstandig om ’s nachts de ramen iets open te zetten, waardoor er koele lucht de 

woning binnenkomt. Overdag doet de Nilan de rest. 

 

 Ventileren haalt frisse lucht binnen en vochtige lucht weg; 

 Ventileren voorkomt schimmel en is goed voor de gezondheid; 

 Voor een goede doorstroming van lucht in de woning is er een ventilatieruimte onder de 

deuren. Maak deze dus niet dicht. 

 

6.4.1 Schoonmaken ventilatieventielen 

U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de ventilatieventielen (afbeelding 16). Deze 

zijn gemakkelijk schoon te maken. U kunt deze met de stofzuiger afzuigen om zo het stof te 

verwijderen. Daarnaast kunt u ze met een zachte reinigingsdoek of een zachte spons, lauwwarm water 

met mild schoonmaakmiddel afnemen.  

 
Abeelding 16. Ventilatieventiel  

 
6.5 boren  

6.5.1 Boorinstructie leidingkoof 

 
Afbeelding 17. Leidingkoof  

 

Wij verzoeken u zo min mogelijk in de leidingkoof (afbeelding 17) te boren i.v.m. het 

eventueel raken van het leidingwerk. Als u besluit in de leidingkoof te boren kunt 

schroeven/spijkers gebruiken van maximaal 3cm. Uiteraard kan uw gordijnrail voor de 

ramen wel aan de koof gemonteerd worden. 

 Maximaal 3cm 



6.5.2 Boren in kunststof kozijnen 

 
Afbeelding 18. Kunststof kozijnen  

 

In alle ruimtes in de woning zijn nieuwe kunststof kozijnen geplaatst. In de kunststof kozijnen mag 

NIET worden geboord.  

 

6.7 zonwerend glas  

Het glas aan de voorzijde (balkonzijde) is zonwerend glas. Zonwerend glas is iets donkerder van kleur 

dan normaal glas. Het houdt de warmte van de zon buiten maar laat wel het licht naar binnen.  

 

6.8 Aansluitingen wasmachine en droger  

In de gangkast is een standaard aansluiting- en afvoer voor een wasmachine en droger geplaatst.  

 
Afbeelding 19. Standaard aansluiting wasmachine en droger 



 
7. Energie bespaartips  

• Vervang gloeilampen door spaarlampen en ledlampen;  

 

• Douche niet langer dan 5 minuten per keer; 

 

• Zorg voor een goed onderhouden Nilan; 

 

• Plaats uw vriezer en/of koelkast op een koele plaats; 

 

• Te koel is niet cool. Koelkast tussen 4C en 7C, vriezer tussen -18C en -20C  

 

• Zet de koelkast 10cm van de muur af en ontdooi regelmatig. Een ijsvrije koelkast verbruikt 

10% minder elektriciteit  

 

• Kies voor energiezuinige apparaten met een laag energielabel; 

 

• Doe het licht uit in ruimtes waar niemand is;  

 

• Was op een lage temperatuur. Wassen op 60 graden is tegenwoordig echt niet meer nodig; 

 

• Ruim 12% van uw elektriciteitsrekening gaat verloren aan apparaten die op stand-by staan 

(die rode lampjes). Dit noemen we sluipverbruik. Vermijd sluipverbruik door de stekker eruit 

te trekken.  

Top 5 sluipverbruik:  

1. Televisie   €35,- per jaar  

2. Computer   €30,- per jaar  

3. Koffiezetapparaat  €16,- per jaar  

4. muziekradio  €8,- per jaar  

5. Magnetron   €8,- per jaar  

 


