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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Trudo  
Klantenservices  040 - 235 98 30
Klachtencentrale onderhoud 040 - 235 98 00

Openingstijden TrudoWinkel 
de Etalage                                                              12:00 - 17.00   ma
Locatie Mecklenburgstraat 1/hoek Mauritsstraat      09.00 -17.00 di-vrij

Centrale verwarming 
Unica     0162 - 43 79 00

Elektrotechnische installaties            
Mansveld                 0800 - 626 783 53

Glasschade Swinkels 040 - 244 06 47

Rioolverstopping Taurus 040 - 248 35 75

Elektra E.ON 0900 - 0601

Brabant Water 073 - 683 80 00

UPC kabelaansluiting  0900 - 1580

Gemeente Eindhoven 14040

Binnen 5 werkdagen na ingangsdatum contract dient u zich te hebben 
aangemeld bij de Gemeente Eindhoven, Brabant Water en een energie 
leverancier
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VOORAF

Hartelijk gefeliciteerd met je loft. Wanneer je je loft goed gebruikt en 
onderhoudt, kun je het woongenot vergroten en kun je vaak eventuele 
ongemakken voorkomen. Om je daarbij te helpen hebben wij in deze 
loftwijzer een aantal nuttige zaken met betrekking tot o.a. oplevering, 
gebruik en onderhoud van je loft voor je op een rijtje gezet. 

Een aantal aandachtspunten in de loftwijzer heeft betrekking op de 
periode direct na oplevering. Wij adviseren je daarom de inhoud van 
deze loftwijzer goed door te nemen voordat je aan de slag gaat met het 
schoonmaken en inrichten van je loft. 

De groepenkaart voor de elektrische installatie hangt in de meterkast. 
Documentatie met betrekking tot andere specifieke zaken voor je loft 
kun je bij oplevering vinden bij de betreffende onderdelen of in de keu-
kenkastjes. Voor zover deze zich niet bevinden in een speciaal daarvoor 
bedoeld bewaarvakje adviseren wij je deze documentatie op een centrale 
plaats te bewaren, samen met deze loftwijzer. Uiteraard is het nuttig 
ook deze documentatie goed door te nemen voor ingebruikname van 
de betreffende zaken.

Aan de inhoud van deze loftwijzer kunnen geen rechten ontleend worden.
 



SERVICE-ADRESSEN

Adressen voor klachten en storingsmeldingen.

Lees, voor je een storingsdienst belt, de instructies elders in deze 
loftwijzer om te zien wat je zelf kunt doen om storingen te verhelpen.

KLACHTEN OVER JE LOFT
Klachten die niet onder huurdersonderhoud vallen, zie hiervoor je huur-
overeenkomst, kun je doorbellen op nummer:
040-2359800

VRAGEN OVER WONEN
Vragen omtrent het beheer van je loft of contractsnaleving kun je schrif-
telijk indienen:

Trudo
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

 
LEVERING ELEKTRICITEIT
Voor levering van elektriciteit dien je zelf een contract af te sluiten met 
een leverancier naar keuze. 
Bij storingen in de elektriciteitslevering kun je contact opnemen met:

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800 - 9009 
(24 uur per dag gratis bereikbaar).

WARMTELEVERING
Levering van warmte op Strijp-S wordt, via Trudo, verzorgd door PSE 
(Park Strijp Energy).
Voor verdere informatie hierover verwijzen we je naar de internetsite van 
Strijp-S, www.strijp-s.nl. Hier kun je doorklikken naar allerlei items over 
de duurzame energie opwekking en levering. Hier zal de gemeente nadere 
informatie en antwoorden op veel gestelde vragen plaatsen. Daar zal ook 
aangegeven worden waar je terecht kunt voor storingsmeldingen.en.

DRINKWATERLEVERING
Levering van drinkwater wordt verzorgd door Brabant Water.
Voor aanmeldingen en storingen kun je contact opnemen met:

Brabant Water
Afdeling klantenservice
postbus 1068 
5200 BC ’s-Hertogenbosch 
Telefoonnummer: 073 -  683 80 00 
www.brabantwater.nl
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Het drinkwater wordt geleverd via waterproductiebedrijf Welschap die 
de waterwinning direct ten oosten van Meerhoven verzorgt. Volgens 
informatie van Brabant Water bedraagt de hardheid [dH] van het water 
5,99 en de zuurgraad [pH] 8,05.

                  

Koud watermeter  Warm watermeter 

GLASVEZELDIENSTEN
Het glasvezelnet wordt verzorgd door NEM-E (Netwerk Exploitatie 
Maatschappij Eindhoven). 
Voor levering van internet, televisie en telefonie dien je zelf een contract 
af te sluiten met een leverancier.

Je loft is voorzien van een glasvezel aansluiting. Op dit moment (sep-
tember 2012) is ON (www.on.nl , voorheen Ons Net) de enige aanbieder 
op glasvezel. Het is dus mogelijk dat je van provider moet wisselen 
als je verhuist naar je loft. Maar het kan ook zo zijn dat als GERARD & 
ANTON opgeleverd worden, de markt is vrijgegeven (zoals bij elektra-
leveranciers) en dat je kan kiezen tussen meerdere providers.

HET BETREKKEN VAN JE LOFT

VERHUIZEN
De bestrating die voor het gebouw is voorzien is nieuw aangelegd. Op 
het trottoir mag niet geparkeerd 
worden. Tijdens de verhuisperiode zullen plaatsen aangewezen wor-
den waar wel gelost kan worden. Dit zal in ieder geval bij een van de 
hoeken zijn. Tijdens het verhuizen dien je gebruik te maken van de 
goederenliften die in de hoeken van de gebouwen gepositioneerd zijn. 
Om schade en overlast te voorkomen, dien je alles vanuit de lift direct 
in je loft te plaatsen.

BOUWVOCHT
Ieder nieuw of gerenoveerd gebouw bevat een grote hoeveelheid bouw-
vocht. Dat is normaal. Het vocht is afkomstig van ‘natte’ bouwmaterialen, 
zoals beton, cement, spuitwerk op het plafond en lijm van het tegelwerk. 
Ook regen die tijdens de bouw is gevallen, maakt de bouwmaterialen 
nat. Vaak duurt het wel een jaar voordat al dit overtollige vocht uit het 
gebouw is verdwenen. Vooral het eerste half jaar moet je er extra aan-
dacht aan besteden.



GEZONDHEID 
Voor de gezondheid is het belangrijk om je loft zo snel mogelijk droog 
te stoken. Door te veel vocht in huis kan uiteindelijk ongezonde schim-
melgroei ontstaan. Vocht is bovendien een goede voedingsbodem voor 
huisstofmijt. CARA-patiënten zijn hier allergisch voor.

VOCHT VERWIJDEREN DOOR STOKEN EN VENTILEREN
Het bouwvocht verdwijnt door het eerste half jaar voldoende te verwar-
men en goed te ventileren. Zet de verwarming in het begin echter niet te 
hoog; ongeveer 17 ºC is voldoende. Door te snelle uitdroging kan namelijk 
krimp ontstaan waardoor schade in de bouwconstructie optreedt. Goed 
ventileren doe je door regelmatig alle ramen een tijdje open te zetten. Er 
is permanente gebalanceerde (luchtinblaas en luchtafzuiging) ventilatie 
in de loft aanwezig, deze ventilatie is niet uit te schakelen. Deze ventilatie 
is in de lofts aan de zuidzijde in combinatie met de vloerverwarming/
koeling in temperatuur te regelen. Voor de lofts aan de noordzijde is de 
ventilatie niet na te regelen.

 

             
Afzuigventiel                                Toevoerrooster
      
         
LET OP MET MEUBILAIR
Kasten en meubels kun je het eerste half jaar beter niet tegen de mu-
ren zetten, maar er ongeveer vijf centimeter vanaf. De lucht achter de 
meubels moet kunnen circuleren om het vocht uit de muur af te voeren. 
Als je loft erg vochtig is, kun je beter een tijdje wachten met het leggen 
van dure vloerafwerking en het aanbrengen van wandbekleding (be-
hang, plaatmateriaal, spuitwerk). Als je parket wilt leggen, wordt altijd 
eerst het vochtgehalte van de vloer gemeten. Als de vloer te vochtig is 
(bijvoorbeeld bij anhydrietvloeren), kan de lijm niet hechten of kunnen 
planken krom trekken. 

SCHOONMAKEN
De loft wordt ‘bezemschoon’ aan je opgeleverd. Een grote schoonmaak 
is dus noodzakelijk. 

SCHOONMAAKMIDDELEN
Schoonmaken kan met bijvoorbeeld de volgende schoonmaakmiddelen: 
•  Water en zachte of vloeibare zeep of een allesreiniger;
•  Afwasmiddel;
•  Schuursponsjes of schuurpoeder zonder bleekmiddel;
•  Huishoud- of schoonmaakazijn voor het verwijderen van kalkaanslag;
•  Soda;
•  Spiritus.

Je loft wordt goed schoon met deze schoonmaakmiddelen. Andere, 
soms agressieve schoonmaakmiddelen, zoals chloor en ammonia, en 
speciale reinigers als bad- en wastafelreiniger, glassex, vlekkenreinigers 
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en chemische ontstoppingsmiddelen zijn meestal overbodig. Ze zijn 
schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu.

VOORKOM KRASSEN
Wees voorzichtig met ‘vers’ schilderwerk, sanitair, tegelwerk, keuken-
kastjes en ruiten. Er kunnen nog restjes cement of zand op zitten. Als je 
ze met een vochtige doek wilt schoonmaken, kunnen krassen ontstaan. 
Als er cement of zand op zit, kunt je dat er het beste droog afborstelen. 
Vastgekleefd cement kan eerst voorzichtig worden afgekrabd. 

VOORKOM RUITBREUK
De loft is voorzien van hoogwaardig, isolerend dubbelglas. Dit isolerende 
glas is gevoelig voor breuk door grote temperatuurverschillen. Plak 
daarom geen kranten (tijdens het klussen) of decoratiefolie (daarna) 
op het glas.

WATERGEBRUIK
Gebruik bij de eerste schoonmaak niet te veel water. Er zit namelijk al 
veel bouwvocht in je loft, extra water doet daar geen goed aan. Voor 
het eerste gebruik de leidingen ca. 5 minuten spoelen.

VOOR JE MUREN GAAT SCHILDEREN
Voordat je muren en plafond gaat schilderen moeten oneffenheden 
worden weggewerkt en moet de muur vetvrij, schoon en droog zijn. 
Voor het glad afwerken en herstellen van beschadigingen zijn vele 
reparatie- en vulmiddelen verkrijgbaar. Vulmiddelen zonder organische 
oplosmiddelen zijn de beste keus. 
Ontvetten kan met een sopje van afwasmiddel of allesreiniger, groene 
zeep en soda. Hierna moet de ondergrond worden afgenomen met 
water. Gebruik liever geen ammonia: inademen van ammoniadampen 
is slecht voor de gezondheid.

INGEBRUIKNAME VAN DE VLOERVERWARMING/ 
VLOERKOELING
De vloerverwarming/koeling is opgenomen in de dekvloer. Deze moet 
minstens vier weken uitharden. Daarna kan je de vloerverwarming/koe-
ling gaan gebruiken. Bij Gerard en Anton is de dekvloer reeds tijdens 
de bouw uitgehard. 
Toch kunnen er plaatselijk nog vochtige plekken zijn doordat er tijdens 
de bouw met water is gemorst, bijvoorbeeld bij het schoonmaken of 
het aansluiten van de Qbi. Laat voordat je vloerafwerking aanbrengt, 
het vochtgehalte van de vloer meten. Vooral bij houten vloeren (krom-
trekken) en marmoleum (verzepen) is het van groot belang dat de vloer 
droog genoeg is.
Indien je een afwerkvloer lijmt op de dekvloer dan moeten de lijmlaag 
en de voegen de kans krijgen om voldoende uit te harden. Volg de 
instructies van uw leverancier op en laat de vloer langzaam opwarmen 
zodat eventueel aanwezig vocht langzaam kan verdampen. Hiervoor 
moet je zeker een maand de tijd nemen. De eerste week zet je de ka-
merthermostaat op 17 ºC. Daarna zet je de thermostaat elke week een 
graadje hoger, tot 20 ºC. 



                 
Verdeler vloerverwarming   circulatiepomp          

  

                        
energiemeter                                    afsluiter

KIES DE JUISTE VLOERBEDEKKING
Omdat de warmte en/of koude zich goed moet kunnen verspreiden, 
moet je vloerbedekking kiezen die zelf niet teveel warmte en/of koude 
vasthoudt. Let hierbij op de volgende zaken:
Linoleum, marmoleum en vinylzeil houden zelf enigszins warmte / koude 
vast en zijn minder geschikt. Kies je voor tapijt, dan moet de vloerbe-
dekking geschikt zijn voor vloerverwarming en vloerkoeling. Tapijt is 
voorzien van zogenaamde Product Informatie Tapijt (PIT). Op de PIT-
informatie kun je lezen of het tapijt geschikt is voor vloerverwarming en 
vloerkoeling. Leg geen ondertapijt, want dat houdt teveel warmte vast.
Kies je parket, informeer dan bij de leverancier of de vloer geschikt is 
voor toepassing in combinatie met vloerverwarming/koeling. Voor lami-
naat en korreltapijt dient ook bij de leverancier geïnformeerd te worden 
of deze geschikt is voor gebruik in combinatie met vloerverwarming en 
vloerkoeling.
Er mag geen ondertapijt of een isolerende laag worden aangebracht!

TIPS BIJ HET LEGGEN VAN VLOERAFWERKING
Je kunt vloerbedekking pas aanbrengen als de vloer voldoende droog 
is. Als je parket gaat leggen, zal de vakman meestal eerst het vochtge-
halte van de vloer meten. Als je vloerbedekking wilt aanbrengen, mag 
je deze verlijmen. Spijker of boor nooit in de vloer! Je kunt de buizen en 
de leidingen van water en elektra die onder de vloer liggen raken, met 
alle nare gevolgen van dien.

Zorg dat harde vloerafwerkingen vrij blijven van de muur (open voeg 
toepassen of voeg vullen met elastische kit, niet met specie) en zorg 
dat plinten (die aan de wand worden bevestigd) niet in contact komen 
met een harde vloerafwerking.

Als je je loft verlaat dien je de dekvloer in de originele staat terug te 
brengen.
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JAARLIJKSE GROTE SCHOONMAAK

Er zijn in Nederland veel mensen die last hebben van CARA. Onder 
andere zijn zij allergisch voor de uitwerpselen van de huisstofmijt, 
ofwel stof. 
Huisstofmijten zijn hele kleine beestjes die wij met het blote oog niet 
kunnen zien. Deze beestjes vermenigvuldigen zich vooral goed in een 
vochtige en warme omgeving. ‘s Winters gedijt de huisstofmijt minder. 
Om de huisstofmijt in huis (ook in bedtextiel, matrassen e.d.) te beper-
ken, is het aan te raden om juist ‘s winters een grote schoonmaak te 
houden. Hoe minder huisstofmijten er na de winter zijn, des te minder 
het er in de zomer kunnen worden! 

VENTILATIE;  
WAAROM VENTILEREN EN LUCHTEN ?

                     

afzuigventiel                              toevoerrooster  

VUILE BINNENLUCHT
De lucht in de loft raakt vervuild door bijvoorbeeld kookluchtjes. De 
lucht wordt vochtig door de aanwezigheid van mensen, huisdieren en 
planten. Ook douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoon-
maken zorgen voor extra vocht in huis. Per dag wordt er ongeveer 10 
liter vocht in een huis geproduceerd! 
Het is daarom nodig dat er voortdurend wordt geventileerd, zeker omdat 
je loft goed is geïsoleerd en zoveel mogelijk kierdicht is gemaakt om 
tocht en warmteverlies te voorkomen, moet je er extra op letten dat 
je voldoende ventileert. De vervuilde, vochtige lucht moet de loft uit, 
en de schone verse lucht moet de loft binnenkomen. Gebeurt dit niet, 
dan kan de binnenlucht ongezond worden en kunnen er bijvoorbeeld 
vochtproblemen ontstaan. In dit klimaat treedt schimmelvorming op en 
voelen allerlei ongedierte zoals huisstofmijt en zilvervisjes zich thuis. 

VENTILEREN
‘Goed ventileren’ betekent dat je ervoor moet zorgen dat er voortdurend 
frisse lucht de loft kan binnenkomen, en dat er ook voortdurend lucht 
wordt afgevoerd. Vroeger, toen woningen nog niet zo goed geïsoleerd 
en kierdicht waren, werd er vanzelf geventileerd door de vele kieren. 
In moderne, kierdichte woningen moet je daar zelf voor zorgen. Extra 
ventileren is belangrijk als er tijdelijk extra vocht en schadelijke stoffen in 
de loft geproduceerd worden, zoals tijdens het koken, douchen, verven 
of als je veel mensen op bezoek hebt. Vaak kun je dit zien omdat de 
ramen aan de binnenzijde beslaan. Er is permanente gebalanceerde 



ventilatie in de loft aanwezig en deze ventilatie is niet uit te schakelen.
Deze ventilatie is in de lofts aan de zuidzijde in combinatie met de vloer-
verwarming/koeling in temperatuur te regelen. De lofts aan de noordzijde 
kunnen de temperatuur van de ventilatielucht niet naregelen. Dit zorgt 
voor de noodzakelijke ventilatie, maar men kan ook de ramen op een 
kier zetten voor extra ventilatie.

LUCHTEN
Goed luchten is noodzakelijk als je hebt geverfd, of als je een feestje 
hebt gehad. Vocht in de lucht en schadelijke stoffen zoals oplosmidde-
len en rook verdwijnen zo het snelst. Luchten doe je door de ramen en 
deuren een kwartiertje helemaal open te zetten, nadat je de verwarming 
laag hebt gezet of je koeling hoog (afhankelijk van het jaargetijde). Het 
is verstandig om de loft elke dag ook even goed te laten doorluchten. 
Dat geldt vooral in het voor- en najaar, als het buiten vochtig is, terwijl 
je de verwarming nog niet veel aan hebt.

WAT TE DOEN BIJ VOCHTPROBLEMEN?
Als je last hebt van incidentele vochtproblemen, kunt je het beste tijdelijk 
extra ventileren en de verwarming aanzetten. Dan trekt het vocht het 
snelste weg. Beslagen ramen zullen na een kwartiertje luchten of extra 
ventileren verdwenen zijn.
Hardnekkige en langdurige vochtproblemen uiten zich onder andere 
in schimmelplekken. Deze vochtproblemen kunnen op de koudste en 
vochtigste plekken in de loft optreden, omdat daar vocht neerslaat dat 
elders in de loft geproduceerd wordt. Meestal is de keuken, bad- of het 
woon gedeelte de bron van het vocht. Voer het vocht af door extra te 
ventileren zodra het vocht geproduceerd wordt. 

VENTILATIE;  
BALANSVENTILATIE MET WTW

SYSTEEMOPBOUW
Je loft is aangesloten op een centraal gebalanceerd systeem, die is 
opgesteld in de hoekkristalliet van het gebouw. Per verdieping zijn er 
2 luchtbehandelingkasten opgesteld met warmteterugwinning die de 
ventilatielucht voorbehandelen (filteren en op een inblaastemperatuur 
van 18-20°C brengen), waarna deze lucht in je loft wordt ingeblazen. 
De luchtbehandelingkast blaast automatisch verse lucht in je loft in en 
zuigt vervuilde en vochtige lucht uit de loft af. Op de luchtbehandeling-
kast zijn luchtkanalen aangesloten waardoor lucht wordt ingeblazen in 
de loft. Dit gebeurt via de inblaasrooster(s). Ook zijn er luchtkanalen 
op aangesloten, waardoor lucht wordt afgezogen uit badkamer/toilet 
(kubus) en uit de loft. Dat gebeurt via de afzuigventielen. De hoeveel-
heid ingeblazen lucht is steeds in balans met de hoeveelheid afgezogen 
lucht, vandaar de naam balansventilatie. De ingeblazen lucht komt via 
een inblaasrooster je loft in, de temperatuur is beperkt na te regelen 
door middel van de naverwarmer/koeler in je loft (alleen de lofts op de 
zuidzijde). 
In de WTW-sectie van de luchtbehandelingkast kruisen de koude aan-
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voerlucht en de warme afvoerlucht elkaar in een zogenaamde platenwis-
selaar. Hierdoor wordt de aangevoerde lucht opgewarmd met de warmte 
van de afgevoerde lucht. Op deze manier wordt het warmteverlies door 
ventilatie van de loft sterk beperkt en heb je minder last van koude 
luchtstromen in de loft. 
De WTW-luchtbehandelingkast is continu in bedrijf. Het onderhoud 
geschiedt door de verhuurder.

BRANDKLEP
Brandkleppen zijn voor het automatisch afsluiten van brandscheidingen 
in luchttechnische installaties, de thermische signalering (het automa-
tisch sluiten van de brandklep) vindt plaats d.m.v. een smeltlood bij een 
temperatuur hoger dan 72 graden.

TEMPERATUURREGELING
Het verwarming/koel- en ventilatiesysteem in je loft heeft een thermostaat 
waarmee je de temperatuur in de ruimte kunt regelen. De luchttempe-
ratuurregeling (in lofts aan de zuidzijde) wordt automatisch met deze 
ruimtetemperatuur regeling meegeregeld. In de winter wordt de lucht 
dan naverwarmd en in de zomer wordt de lucht nog extra gekoeld. Dit 
gebeurt altijd in combinatie met de vloerverwarming/koeling.

Ben je overdag thuis, zet dan de thermostaat op de gewenste tempe-
ratuur.
Afhankelijk van het jaargetijde kan je de thermostaat op de gewenste 
temperatuur laten staan. Vloerverwarming/vloerkoeling is een traag 
medium wat gebruik maakt van de gebouwmassa en warmte en koude 
vasthoud.

Naverwarmer/koeler in lofts op zuidzijde

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
De afzuigventielen vind je in de kubus en in de loft. Ze zijn zo afgesteld 
dat ze precies de goede hoeveelheid lucht afzuigen. Die hoeveelheid 
is afhankelijk van de ruimte.
De inblaasrooster(s) vind je in het woongedeelte van de loft. Hier wordt 
de toe te voeren verse buitenlucht  (voorverwarmd of voorgekoeld) de 
loft ingeblazen. Ook de inblaasroosters zijn ingesteld op de hoeveelheid 
lucht die voor de gehele loft nodig is.

Je kunt de ventielen met een vochtig doekje, eventueel met een beetje 
afwasmiddel, schoonmaken.



LET OP: 
•  De ventielen en inblaasrooster(s) zijn precies ingesteld om de juiste 

hoeveelheid lucht in te blazen of af te zuigen. Zorg ervoor dat deze 
instelling niet wijzigt bij het schoonmaken. 

• Op de afzuigkanalen mogen geen afzuigkappen worden aangesloten.

VENTILATIE;  
VEEL VOORKOMENDE VRAGEN
 

Naverwarmer/koeler in lofts op zuidzijde

VERWARMEN EN VENTILEREN, GAAT DAT WEL SAMEN? 
Ja, verstandig ventileren kan zelfs energie besparen. Een droge loft is 
namelijk sneller warm dan een vochtige loft. Door te ventileren wordt 
het vocht afgevoerd zodat je loft sneller opwarmt. 
Ook ’s winters blijft ventileren noodzakelijk om vochtproblemen in de 
loft te voorkomen; door de toepassing van warmteterugwinning blijft 
het warmteverlies door de ventilatie beperkt.

IK WIL DE SPLEET ONDER DE BINNENDEUR VAN DE 
 KUBUS DICHTMAKEN, KAN DAT?
Nee, die spleet is juist aangebracht om te zorgen dat de lucht in de 
kubus wordt ververst. Doordat in de loft ventilatielucht wordt ingeblazen 
en in de loft en kubus wordt afgezogen moet de lucht van de ene naar 
de andere plek kunnen stromen. Als je de spleet onder de deur dicht 
maakt, is dat niet mogelijk en zal de ventilatie in de loft uit balans raken. 
Dit kan leiden tot tocht- en vochtproblemen op verschillende plaatsen 
in de loft. Dus geen tochtprofielen voor de spleet aanbrengen! 

IK WIL HET ROOSTER/DE GATEN VAN DE METERKAST 
AFPLAKKEN, KAN DAT?
Het rooster/de gaten in de meterkastdeur is een eis van het Nutsbedrijf. 
De meterkast moet kunnen ventileren door dit rooster en de spleet onder 
de deur. Plak het rooster/ de gaten daarom niet af.
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HET AFZUIGSYSTEEM MAAKT EEN HINDERLIJK GELUID, 
IS DAAR WAT AAN TE DOEN?
Als het geluid van het afzuigventiel komt, kijk dan of het ventiel wel op de 
juiste manier geplaatst is en niet teveel lucht afzuigt. Indien de roosters 
goed zijn ingesteld ligt de oorzaak mogelijk buiten je loft, omdat bijv. de 
filters verstopt zijn, dan gaan de ventilatoren harder draaien om toch 
voldoende lucht door het systeem te voeren. Staat het afzuigventiel 
niet goed afgesteld of is het geluid afkomstig van de ventilator, bel dan 
de storingsdienst.

HOE KAN IK ZIEN OF DE AFZUIGVENTIELEN GOED  
WERKEN?
Neem een klein stukje toiletpapier en houd dit tegen een afzuigventiel. 
Als het papiertje blijft hangen, werkt de afzuiging.

HET WKO-SYSTEEM

UITGANGSPUNTEN
Je loft is aangesloten op een WKO- installatie (Warmte Koude Opslag) 
in combinatie met warmte opwekking via stadsverwarming. De ver-
warmings- en warmtapwaterinstallatie vinden centraal in het gebouw 
plaats, de lofts zijn dan ook niet voorzien van een individuele CV- ketel 
en gasaansluiting. Je hoeft daarom niet zelf te zorgen voor onderhoud 
en vervanging van een CV-ketel of warmtepomp. 

ENERGIEBESPARING
De duurzame warmte/koude levering heeft milieuvoordelen omdat ge-
bruik gemaakt wordt van warmte- en koudeopslagmogelijkheden in de 
bodem, of uitwisseling van temperaturen in de bodem.

HOE WERKT WKO?
Bij WKO wordt gedurende het jaar warmte en koude opgeslagen in de 
bodem en gebruikt op een moment dat daar in de lofts behoefte aan 
is. Als in de zomer de lofts worden gekoeld, dan wordt de warmte die 
daarbij wordt onttrokken aan de lofts opgeslagen in de bodem. In de 
winter wordt het systeem gebruikt om de lofts te verwarmen. De sei-
zoenen vullen elkaar dus aan: de warmte die in de zomer in de bodem 
wordt opgeslagen, kan worden gebruikt in de winter bij de verwarming. 
De koude die in de winter wordt opgeslagen, kan worden gebruikt bij 
de koeling in de zomer.

Het systeem bestaat uit bronnen in de bodem, warmtewisselaars en 
warmtepompen. Deze warmtepomp is aangesloten op het distributie-
net en krijgt bronwarmte aangeleverd. De warmte uit de bodem is nog 
niet voldoende om de loft mee te verwarmen. Met slechts een beetje 
extra energie (stadsverwarming) kan de warmtepomp de aangeleverde 
temperatuur verhogen: tot 50 graden voor de vloerverwarming (lofts 
zuidzijde) en tot 70 graden voor het tapwater en de radiatoren voor de 
lofts aan de noordzijde. 



HOE WORDT BEREKEND HOEVEEL ENERGIE IK HEB 
GEBRUIKT?
In de WKO-kast bevinden zich twee meter die registreren hoeveel 
water er vanuit het warmte/koudenet je loft binnenkomt en wat het 
temperatuurverschil is tussen aangevoerde en retour gestuurd water. 
Tevens is je loft voorzien van een warmwatermeter die de verbruikte 
hoeveelheid van het warmwater registreert. Door de hoeveelheid water 
te vermenigvuldigen met het temperatuurverschil bepaalt de meter het 
energieverbruik.

VERWARMING EN KOELING

WERKING VAN HET VLOERVERWARMING -EN KOELING-
SYSTEEM AAN DE ZUIDZIJDE
Bij vloerverwarming wordt de loft verwarmd via kunststof buizen die in 
de vloer zijn aangebracht. Door deze buizen stroomt warm water, met 
een maximum temperatuur van 50 ºC. Het water in de buizen verwarmt 
de hele vloer tot maximaal 29 ºC. De warmte wordt op deze manier 
gelijkmatig verdeeld, en dat maakt dat het overal in de loft lekker warm 
is. Behalve een comfortabele loft levert vloerverwarming ook een ge-
zonde lucht op. Het systeem is ook geschikt om de loft te koelen. Tot 
slot heeft de installatie weinig onderhoud nodig. De aan sturing wordt 
middels de thermostaat geregeld.

VERWARMING/KOELING NOORDZIJDE
Bij de lofts gelegen aan de noordzijde worden vloerverwarming en 
radiatoren voorzien. De vloerverwarming zorgt voor een aangename 
vloertemperatuur in de winter en in de zomer voor koeling. De radiatoren 
moeten de koudeval van de monumentale stalen kozijn voorkomen. De 
maximale temperatuur die de radiator bereikt is 70 ºC. Hierdoor wordt 
in de loft een comfortabel leefniveau gecreëerd. 
                              

 
radiator

HOE WORDT (EN BLIJFT) JE LOFT WARM?
De ruimtetemperatuur kun je regelen met de centrale thermostaat die in 
de loft hangt. Als je de temperatuur in de loft met de thermostaat regelt, 
moet je erop rekenen dat het opwarmen een tijdje duurt, omdat het hele 
oppervlak van de vloer moet worden opgewarmd. Dit kost tijd, omdat 
het even duurt voor de vloer zelf is opgewarmd. Als de vloer eenmaal 
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warm is, blijft hij ook lang warm. ‘s Avonds kun je de verwarming dus 
ruim voordat je gaat slapen iets lager zetten. Omdat het opwarmen van 
de vloer de volgende dag echter de nodige tijd en energie kost dient 
deze zogenaamde nachtverlaging beperkt te blijven tot enkele graden 
of geheel achterwege te blijven.

STORINGEN
Zet de pomp onmiddellijk uit (middels een stekker) als er geluidsoverlast 
optreedt in de pomp bij de verdeler of in de leidingen van het systeem. 
Waarschuw de installateur. 
Indien er geluidsoverlast optreedt in de unit in de meterkast dien je 
contact op te nemen met het storingsnummer dat voorin deze loftwijzer 
wordt vermeld.

ONDERHOUD VAN DE VLOERVERWARMING
De vloerverwarming heeft geen onderhoud nodig. De (kunststof)lei-
dingen zijn van een duurzaam materiaal gemaakt en zijn in principe 
onderhoudsvrij.
Omdat er in het stadsverwarmingsnet water wordt gebruikt dat een 
speciale behandeling heeft ondergaan is het verboden om bij te vullen 
met drinkwater.

LET OP: als je de vloerverwarming afkoppelt zonder de hoofdafsluiters 
van de stadsverwarming in de meterkast af te sluiten dan stroomt het 
hele stadsverwarmingsnet leeg in je loft. Doe dat dus nooit! 

ONDERHOUD VAN DE RADIATOREN
De radiatoren mogen nooit zelfstandig verwijderd worden. Het gehele 
verwarmingssysteem van het gebouw kan hierdoor in storing komen.

VERWARMING EN KOELING;  
KAMERTHERMOSTAAT

CENTRALE REGELING
Op de kamerthermostaat stel je de temperatuur in die je in de loft wilt 
hebben. Zolang er verschil zit tussen de door je ingestelde tempera-
tuur en de temperatuur die de ingebouwde thermometer aangeeft dan 
zal de installatie warm water blijven aanvoeren. Zodra de ingestelde 
temperatuur wordt bereikt, stopt de aanvoer van het warme water dat 
door de vloerverwarming en/of radiatoren stroomt. Komt daarna de 
temperatuur in de loft onder de ingestelde temperatuur, dan slaat de 
(vloer)verwarming weer aan.

SCHOONMAKEN VAN DE KAMERTHERMOSTAAT
De kamerthermostaat kun je het beste met een niet-pluizende stofdoek 
afnemen. Let erop dat hierdoor de instelling kan wijzigen.



AANDACHTSPUNTEN
Als je de thermostaat instelt op de gewenste temperatuur kan het ge-
ruime tijd duren voordat deze temperatuur bereikt is. Het heeft geen 
zin om de thermostaat hoger te zetten, het opwarmen gaat niet sneller!

De thermostaat moet de luchttemperatuur in de ruimte kunnen meten. 
Daarom mag hij niet worden ingebouwd en mogen er geen lampen in 
de buurt van de thermostaat hangen of staan.

Kamerthermostaat

 

VERWARMING EN KOELING;  
VEEL VOORKOMENDE VRAGEN

WAT KAN IK ZELF DOEN VÓÓR IK DE INSTALLATEUR OF 
STORINGSDIENST BEL?
Als het niet warm genoeg wordt of als de installatie hinderlijke geluiden 
maakt, kun je eerst de volgende zaken controleren:
-  Heb je de kamerthermostaat goed ingesteld? Zie hiervoor de instructies 

van de fabrikant.
- Staan de hoofdafsluiters voor warmte in de WKO-kast open?
-  Zit er lucht in de leidingen? Volg hiervoor de instructies voor het 

ontluchten.
Als geen van deze maatregelen helpt, bel dan het storingsnummer.

WAT KAN ER AAN DE HAND ZIJN ALS HET IN EEN DEEL 
VAN DE LOFT NIET WARM WORDT?
Er kunnen verschillende oorzaken zijn:
•  De vloerverwarming kan zijn warmte niet afstaan, omdat de vloeraf-

werking te sterk isoleert (bijvoorbeeld bij toepassing van ondertapijt) 
of omdat een groot deel van de vloer door bijvoorbeeld meubels of 
verhuisdozen is afgedekt.

•  De vloerverwarming is niet goed ingeregeld, zodat de betreffende 
groep niet warm genoeg kan worden. In dit geval moet je de het sto-
ringsdienst bellen.

IK GA DEZE ZOMER OP VAKANTIE, KAN IK DE  
CENTRALE VERWARMING DAN UITZETTEN?
Dit kan in principe wel, maar het is niet aan te bevelen. De pomp moet 
namelijk af en toe even draaien om te voorkomen dat hij gaat vastzit-
ten. Trek de stekker er dus niet uit! De thermostaat op 24°C zetten, 
is voldoende. Hierdoor voorkom je dat er permanent koude naar uw 
vloerkoeling wordt gestuurd en wordt de loft op ca. 24°C gehouden.
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IK GA DEZE WINTER OP VAKANTIE, KAN IK DE  
CENTRALE VERWARMING DAN UITZETTEN?
Als je in de winter op vakantie gaat, kunt je energie besparen door de 
thermostaat lager te zetten, op ongeveer 15 °C. Een lagere temperatuur 
is niet verstandig.
 

RIOLERING
Je loft met de opgestelde Qbi is aangesloten op een traditioneel rio-
leringssysteem, waarbij de afvoer horizontaal in de vloer van je loft is 
aangelegd naar een standleiding in de verticale schacht in je loft.
Eigenhandige wijzigingen kunnen het systeem negatief beïnvloeden en 
leiden tot ongewenste gevolgen.

 

WATERBESPARING

WATER EN ENERGIE BESPAREN
Het maken van schoon en veilig drinkwater en de zuivering van afvalwa-
ter kost geld en energie. Bovendien zijn er steeds minder waterbronnen 
waaruit drinkwater kan worden gemaakt door de vervuiling van rivieren 
en de bodem. Daarnaast kost het opwarmen van water energie.
Zuinig omgaan met water spaart dus het milieu op meerdere manieren. 
En, niet te vergeten, bespaart het je ook tweemaal geld: een lagere 
waterrekening én een lagere energierekening. 

Het drinkwaterverbruik is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven, 
ondanks de gestegen welvaart. Het verbruik is niet gestegen, ondanks 
de toegenomen hygiëne en comfort waardoor we steeds vaker onder 
de douche staan. Dit dankzij waterbesparende apparatuur.

WARMWATER
Het warmwater in je loft wordt centraal op de verdieping opgewekt 
met stadverwarming. Vanuit de boiler wordt het warmwater naar je loft 
gevoerd en via een warmwatermeter in de meterkast binnengebracht.
Op elke verdieping staan 2 boilers die voor de warmwatervoorziening 
van alle lofts op deze verdieping zorgen.

Warm watermeter 

HOE VOORKOM IK LEGIONELLA-BESMETTING VIA HET 
DRINKWATER ?
In waterleidingen kan besmetting van het water met de legionellabacterie 
ontstaan. Tijdens het douchen kun je een besmetting (legionellosis, beter 
bekend als ‘veteranenziekte’) oplopen, doordat je met de waterdamp 



deze bacteriën inademt. De legionellabacterie houdt van een water-
temperatuur tussen 20 en 60 ºC. Daarom moet de temperatuur van 
het warme water nooit beneden de 60 ºC komen. Omdat water van 60 
graden meestal te heet is voor normaal gebruik wordt het warme water 
met koud water gemengd om de gewenste temperatuur, meestal rond 
de 38 ºC, te bereiken.

Als je een tijdje met vakantie bent geweest, kan de bacterie in de wa-
terleidingen zitten. Laat daarom na de vakantie de douche een paar 
minuten op de heetste stand doorlopen, terwijl je volop ventileert. 

SCHOONMAKEN VAN DE DOUCHEKOP 
Bij de zeefjes aan het uiteinde van de douchekop kan kalkaanslag ont-
staan. Hierdoor worden de waterdruppels uit de douchekop minder goed 
verdeeld en wordt het douchen minder comfortabel. De kalkaanslag kun 
je verwijderen door de douchekop bijvoorbeeld in azijn te leggen. Bij 
sommige douchekoppen van kunststof kan de kalkaanslag eenvoudig 
met de hand of doek van het uiteinde afgewreven worden.

EENGREEPSMENGKRANEN EN THERMOSTATISCHE 
MENGKRANEN
Eengreepsmengkranen en thermostatische mengkranen kunnen ook 
water en energie besparen. De besparing is sterk afhankelijk van het 
gebruik. Als voor elk wissewasje warm water wordt gebruikt in plaats 
van koud water, bespaart dat geen energie. 
Thermostatische mengkranen worden vooral aangeschaft vanwege 
comfort en veiligheid. Ze besparen water en energie omdat er geen 
koud water verspild wordt bij het automatisch mengen tot de ingestelde 
temperatuur bereikt is. 

JUIST GEBRUIK VAN DE EENGREEPSMENGKRAAN
Als je koud water wilt tappen; zet de hendel helemaal naar rechts en 
open dan pas de kraan. Als de hendel van de kraan in het midden staat, 
wordt warm water bijgemengd, terwijl dit vaak niet nodig is. 
Als je warm water wilt tappen; zet de hendel helemaal naar links en 
open dan pas de kraan. Pas als het water warm is, ga je koud water 
bijmengen tot de gewenste temperatuur is bereikt. Als direct koud wa-
ter zou worden bijgemengd, duurt het langer voordat er water van de 
juiste temperatuur uit de kraan komt. Ondertussen gaat onnodig water 
verloren tijdens het wachten op water van de gewenste temperatuur.  

JUIST GEBRUIK VAN DE THERMOSTATISCHE  
MENGKRAAN 
Een thermostatische mengkraan is veilig en gemakkelijk te bedienen. 
Er komt namelijk nooit gloeiend heet water uit de kraan. Sommige 
thermostatische mengkranen zijn voorzien van een dubbele tempe-
ratuurbegrenzer (38 °C en 45 °C). Een hogere temperatuur is dus niet 
mogelijk, waardoor optimale veiligheid wordt gegarandeerd. 
De thermostaatkraan van de douche kan in het algemeen in de warme 
stand blijven staan, tenzij je koud water wilt tappen.
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SCHOONMAKEN VAN KRANEN 
Bij de zeefjes aan het uiteinde van de kraan kan kalkaanslag ontstaan. 
Hierdoor wordt de waterstraal uit de kraan minder goed verdeeld. De 
kalkaanslag kun je verwijderen door de perlator van de kraan af te 
schroeven en deze bijvoorbeeld in azijn te leggen.
Stop- en aftapkraan in de waterleiding hebben de eigenschap om in 
de loop van de tijd vast te gaan zitten. Wij adviseren je om deze stop- 
en aftapkraaan minimaal eenmaal per jaar open en dicht te draaien. 
Verder is het raadzaam het draaiende deel van de kranen in te spuiten 
met een Teflonspray.

WATERBESPAREND TOILET
Een waterbesparend toilet heeft een reservoir van zes liter in plaats van 
negen liter. Per spoelbeurt wordt dus minder water gebruikt. Het toilet 
is bovendien uitgevoerd met een waterbesparende spoelknop voor de 
kleine boodschap. 
Sommige waterbesparende toiletten zijn in te stellen op een spoeling 
van zes of negen liter. Aan de binnenzijde van het reservoir is te zien 
op welke spoeling uw toilet is ingesteld. Je kunt het toilet zelf instellen 
op de zuinigste spoelstand. 

TIPS OM WATER EN ENERGIE TE SPAREN
Zorg ervoor dat kranen niet lekken. Een lekkende kraan die tien druppels 
per minuut laat vallen, verspilt per jaar 1100 liter drinkwater! 
Laat de kraan niet onnodig lopen tijdens het tanden poetsen, afwassen, 
scheren, enzovoorts. Gebruik alleen warm water als het echt nodig is. 
Zet de wasmachine of afwasmachine pas aan als die vol is. 

LEKKAGES
Ontdek je een lekkage in je loft, dan kun je zelf controleren of het de 
waterleiding betreft. Sluit eerst alle kranen. Wanneer het radertje van de 
watermeter blijft ronddraaien, is het aannemelijk dat het een lek in de 
waterleiding betreft. Het radertje van de watermeter beweegt namelijk 
bij het geringste watergebruik.

LET OP!!
Je loft is voorzien van 4 watermeters:
•  1 koud watermeter in de meterkast
•  1 warm watermeter (verwarming) in WKO-kast
•  1 koel watermeter (koeling) in WKO-kast
•  1 warmwatermeter in WKO-kast

Alle meters zijn afsluitbaar bij calamiteiten.
 
BELANGRIJK:
Bij onderhoud,calamiteit of storing in de loft aan het drinkwaterleiding 
net. Dient men de koud en warmwater toevoer af te sluiten.

Als men alleen de koudwater toevoer afsluit in de loft heeft men nog 
altijd beschikking over heet water van 65 °C. 



ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES; 
DIVERSEN

DE VIDEOFOON
Alle lofts van Gerard en Anton beschikken over een videofoonunit die 
in verbinding staat met de hoofdentree. De unit die in de loft hangt is 
een onderdeel van een installatie waarop alle lofts in het gebouw zijn 
aangesloten. Je kunt de unit schoonmaken met een licht vochtige doek. 

LET OP: zonder toestemming van Trudo mag de videofoonunit niet 
afgekoppeld worden, ook niet als je aan het klussen bent. Als je de unit 
toch afkoppelt kunnen er storingen in het systeem ontstaan waardoor 
de videofoon in andere lofts niet meer functioneert.

 
Videofoon

DE ROOKMELDER(S)
In je loft hangen één of meer rookmelders aan het plafond. De rookmel-
ders werken op het elektriciteitsnet en hebben een noodbatterij voor het 
geval de stroom is uitgevallen. Ze zijn niet verbonden met het centrale 
brandalarm. Indien er brand in je loft is kun je een centraal brandalarm 
geven door het ruitje van het brandalarm in de lifthal in te drukken. Je 
dient het functioneren van de rookmelders in je loft regelmatig zelf te con-
troleren en indien nodig de rookmelder of de noodbatterij te vervangen.
LET OP: Wanneer je onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert 
aan een rookmelder dien je te allen tijden de netspanning uit te scha-
kelen in de meterkast. 
De rookmelders reageren ook op stof. Daarom adviseren wij je tijdens 
kluswerkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt de rookmelders met een 
plastic zakje en een elastiekje of een bijgeleverd ‘mutsje’ af te dekken. 
Vergeet niet na het klussen het ‘mutsje’ weer te verwijderen. Daarnaast 
adviseren we om elke maand de rookmelders voorzichtig met de stof-
zuiger en borstelhulpstuk schoon te zuigen. De rookmelder mag niet 
verwijderd worden.

Rookmelder
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DE ELEKTRA VERDEELKAST
De loft is voorzien van een elektra-verdeelkast, welke is aangebracht in 
de meterkast in de gang.
Deze verdeelkast is voorzien van de benodigde beveiligingen en aard-
lekschakelaars.
Om een goede werking van de aardlekschakelaars te garanderen moeten 
de aardlekschakelaars 1x per maand getest worden middels het witte 
testknopje. De zwarte hendel naar beneden bewegen om deze uit te 
schakelen. Hierna de aardlekschakelaar wederom inschakelen door de 
zwarte handel naar boven te bewegen.

Verdeelkast
 

KABELGOOT EN BUISLEIDINGEN
Aan en tegen het plafond van je loft zijn diverse buizen en stukken 
kabelgoot aangebracht, voor bekabeling en aansluitpunten. Het is niet 
toegestaan om objecten aan de kabelgoot en/of buisleidingen te hangen, 
bij zware belasting kan de kabelgoot naar beneden vallen, zo ontstaan 
er gevaarlijke situaties.

Kabelgoot 

DE PLINTGOOT
In je loft zijn stopcontacten en overige aansluitpunten aangebracht in 
een goot op vloerniveau. Deze plint met bijbehorende componenten mag 
niet zonder toestemming van Trudo aangepast worden, bijvoorbeeld het 
weghalen/-zagen van een deel van de plint t.b.v. een kast. In de plint 
lopen stroomkabels, deze kunnen als ze bloot liggen levensgevaarlijke 
situaties opleveren. Voor aanpassingen van de installatie dient in overleg 
met Trudo een erkend installateur ingeschakeld te worden. 
                        

Stopcontacten



DEKVLOEREN; DE ANHYDRIETVLOER

De vloer in je loft is afgewerkt met een anhydriet dekvloer. Deze vloer 
moet je anders behandelen dan bijvoorbeeld een zandcementvloer. Houd 
hiermee rekening bij het leggen van vloerbedekking en andere klussen.

AFVAL WORDT GRONDSTOF
Anhydriet bestaat voornamelijk uit gips, zand en water. Het materiaal is 
milieuvriendelijk en het aanbrengen is arbeidsvriendelijk. Als basis voor 
anhydriet wordt rogips gebruikt, een gipssoort die als afval vrijkomt in 
de industrie. Het is dus afval, dat als grondstof wordt gebruikt. Rogips 
is een ‘schoon’ product, het bevat geen verontreinigingen. 
Het aanbrengen van een anhydrietvloer is minder zwaar dan bijvoorbeeld 
het leggen van een zandcementvloer. Anhydriet is vloeibaar en kan door 
een bouwvakker met een slang staand of lopend worden opgebracht. 
Het trekt zich daarna vanzelf glad. 

PAS OP MET NAT WORDEN!
Een anhydrietvloer kan niet goed tegen water! Tapijt reinigen kun je het 
beste zonder of met weinig water doen. Na een lekkage of als je tapijt nat 
hebt gereinigd, moet je de vloer en de vloerbedekking zo snel mogelijk 
laten drogen. Zet de thermostaat op 20 ºC en ventileer. 

HERSTELLEN VAN BESCHADIGINGEN
Eventuele beschadigingen aan de vloer, zoals scheurtjes of gaatjes, kun 
je herstellen met een niet cementgebonden vulproduct.

VLOERAFWERKING

HOE GELUIDSOVERLAST VOORKOMEN
In je loft is veel gedaan om geluidsoverlast te voorkomen. Dit betekent 
niet dat jij en je buren nooit iets van elkaar zullen horen. Overlast kun je 
beperken door zelf het één en ander te doen èn te laten. 

De loft is voorzien van een zwevende dekvloer. De vloer waarop je 
loopt is daarbij middels isolatie vrijgehouden van de eronder gelegen 
constructieve vloer en de wanden. De vloer zweeft als het ware op de 
isolatie. Hierdoor wordt overdracht van hinderlijke contactgeluiden, die 
ontstaan bij het lopen en het schuiven met meubels, sterk beperkt. Om 
ervoor te zorgen dat deze isolerende werking intact blijft, dien je er bij het 
aanbrengen van vloerafwerkingen op te letten dat er geen ‘contactbrug-
gen’ tussen de zwevende vloer en de wanden en kolommen ontstaan. 
Zorg dat harde vloerafwerkingen vrij blijven van de muur (open voeg 
toepassen of voeg vullen met elastische kit, niet met specie) en zorg 
dat plinten (die aan de wand worden bevestigd) niet in contact komen 
met een harde vloerafwerking.
HINDERLIJKE BURENGELUIDEN
Burengeluiden kunnen erg storend zijn: houd daarom rekening met de 
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buren. Zorg ervoor dat het geluid in de loft binnen redelijke grenzen 
blijft. Mocht je last hebben van geluid van uw buren, probeer dan met 
ze te praten. Vaak realiseren mensen zich niet wat de buren kunnen 
horen. Lukt praten niet, schakel dan Trudo in. Klachten dienen schriftelijk 
ingediend te worden.

VOORKOM GELUIDHINDER
Bij de inrichting van je loft kun je maatregelen nemen om geluidhinder 
te voorkomen.
Harde vloerbedekking geeft aanzienlijk meer geluidhinder dan zachte 
vloerbedekking. Het gaat dan om zogenaamd contactgeluid. 
Plaats meubilair, stereo-apparatuur en huishoudelijke apparaten (wasma-
chine, enzovoorts) zo’n 5 centimeter van de muur. Onder stereomeubels 
en stoelpoten kun je vilt of rubber aanbrengen.
Zachte materialen, zoals stoffen gordijnen en meubels dempen geluid. 
Ze beperken de geluidsoverdracht via de lucht.

LET OP!! 
Zorg bij het aanbrengen van geluiddempende voorzieningen ervoor dat 
u de vloer niet teveel afdekt i.v.m. de afgifte van uw vloerverwarming/
koeling.

WANDEN

HOE GELUIDSOVERLAST VOORKOMEN
In je loft is veel gedaan om geluidsoverlast te voorkomen. Dit betekent 
niet dat jij en je buren nooit iets van elkaar zullen horen. Om het over-
last te beperken mag er niet in de gipswanden geboord worden. In alle 
betonwanden mag wel geboord worden. 

HOE KAN IK IETS AAN DE MUUR HANGEN
Op iedere woningscheidende loftwand wordt een schilderijrail geplaatst. 
Aan deze rail kunnen lichte voorwerpen gehangen worden. Voor het op-
hangen van gordijnenrails zijn specifieke plekken voorzien (zie afbeelding). 

Plaats waar gordijnrails opgehangen kunnen worden is het gele vlak.



KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN;  
BEGLAZING

Als je loft aan de noordzijde gelegen is zijn de monumentale kozijnen 
voorzien van isolerende beglazing. Deze beglazing is minder geïsoleerd 
dan de nieuwe kozijnen aan de zuidzijde. De isolerende werking komt 
doordat er een speciaal gas (argon) tussen de glasplaten zit, en/of doordat 
er een klein, onzichtbaar laagje, een coating, op het glas is aangebracht.

Als je loft aan de zuidzijde is gelegen dan is extra isolerend dubbel glas, 
zogenaamd HR++ glas toegepast. De isolerende werking komt doordat 
er een speciaal gas (argon) tussen de glasplaten zit, en/of doordat er een 
klein, onzichtbaar laagje, een coating, op het glas is aangebracht. Door 
het HR++ glas heb je weinig of geen last van kou bij het raam of van 
beslagen ramen. Naast de goede isolerende werking is het glas voorzien 
van een zonwerende coating. Dit betekent dat er geen zonwering aan 
de buitenkant voorzien dient te worden. Wat tevens niet mag.

Omdat isolerende beglazing gevoelig is voor breuk door grote tempera-
tuurverschillen wordt je geadviseerd geen kranten (tijdens het klussen) 
of decoratiefolies (daarna) tegen het glas te plakken.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN;  
DIVERSEN

SLUITPLAN
Alle afsluitbare deuren zijn voorzien van sloten met standaard-cilinders. 
De cilinders van de privégedeelten (voordeur, postkast, bergingsdeur) 
zijn gelijksluitend en voldoen aan de eisen van inbraakveiligheid. 

Alle afsluitbare deuren van de algemene ruimten zijn eveneens voorzien 
van elektrische sloten. Deze worden bediend middels een elektrische 
sleutel. Iedere bewoner heeft een mechanische sleutel en een elektri-
sche sleutel. 

DE QBI

Alle lofts in GERARD en ANTON hebben een Qbi met uitzondering van 
een aantal koplofts. Dit concept bestaat uit een op meerdere plekken 
te plaatsen kubus (voorzien van douche, wastafel en toilet) en een vrij 
opstelbaar kookeiland (keramische kookplaat, recirculatiekap en aan-
sluiting voor een vaatwasmachine) en een kast (voor de 80m2 lofts). 
Het dak van de kubus en kast biedt verschillende mogelijkheden; een 
plek om op te slapen, te werken of spullen op te bergen. De categorie 
50 m2 lofts wordt voorzien van het kleine model kookeiland, grotere 
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lofts krijgen het grotere model. In de grotere lofts komt ook een kast 
met aansluitingen voor een wasmachine en condensdroger. De keuken 
en kubus kunnen op verschillende plekken in de loft worden geplaatst. 
Deze flexibiliteit is mogelijk doordat op verschillende plaatsen aansluit-
punten in de vloer zijn aangebracht. De positie bepaal je in overleg met 
Trudo. De recirculatiekap is voorzien van een filter die in de vaatwasser 
schoongemaakt kan worden.

Kubus

WAT MAG ER WEL EN NIET?
Je hebt de mogelijkheid om de buitenkant van de kubus af te werken 
(schilderen/behangen) of er in te timmeren of boren. Daarbij gelden de 
volgende restricties:
•  Deze mogelijkheid is beperkt tot de buitenwanden van de kubus, de 

deur van de kubus mag niet behandeld of betimmerd worden.
•   Als je er voor kiest om de buitenwanden af te werken, is het bij huur-

opzegging aan de volgende bewoner of hij deze de buitenwanden 
accepteert. Accepteert de nieuwe bewoner de buitenwanden niet, dan 
zijn de kosten van vervanging van de buitenwanden voor jou. 

•  De kosten voor een nieuw paneel bedragen ca. euro 170 (exclusief btw, 
prijspeil jan 2013). Eén buitenwand bestaat uit twee panelen (behalve 
de wand met de toiletdeur) en komt daarmee op 2 x 170 = euro 340.

•  Boren in het dak van de kubus (bijvoorbeeld voor het bevestigen van 
een balustrade) is mogelijk op de aangewezen locaties. Zie daarvoor 
de bijgevoegde tekening van het dak van de kubus.
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Schroefzones Qbi:

Tussen 44 mm en 70 mm, gemeten vanaf de buitenkant van de Qbi, 
mag met schroeven langer 35 mm geschroefd worden.
Op de overige posities mogen schroeven met een maximale lengte 
van 35 mm gebruikt worden.

Schroefzones Kast:

Tussen 38 mm en 62 mm, gemeten vanaf de buitenkant van de zijkant 
van de kast, mag geschroefd worden (alle lengtes). 
Op de overige posities mag niet geschroefd worden.

Qbi Kast

SCHROEFZONES
De binnenzijde van de kubus mag niet worden afgewerkt, ook mag 
er niet in de binnenzijde worden geboord of gespijkerd. Ook de kast 
(voor zover aanwezig in de loft) en het kookeiland mogen niet worden 
afgewerkt, bovendien mag er niet in worden geboord of gespijkerd. 

DIVERSEN

ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING
De afvalinzameling op Strijp-S vindt plaats met ondergrondse verza-
melcontainers. 
Dit heeft een groot aantal voordelen. Je kunt op een redelijke afstand van 
je loft te allen tijden je afval kwijt. Je hoeft dus geen rekening te houden 
met de ophaaldienst van de reinigingsdienst. Je hoeft minder afval in of 
bij je loft te bewaren. Dat scheelt ruimte en stank. En omdat iedereen 
altijd zijn afval kwijt kan, ligt er veel minder zwerfafval op straat. Een 
ander voordeel is dat ondergrondse opslag het straatbeeld verbetert en 
minder ruimte kost. Tenslotte zorgt deze manier van inzamelen voor betere 
arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de reinigingsdienst.
De verzamelcontainers worden geleegd door de gemeentelijke reini-
gingsdienst. Volg de aanwijzingen van de gemeente voor de scheiding 
van verschillende soorten afval. Daarmee bevorder je het hergebruik 
van afval. Ook draag je eraan bij dat de afvalinzameling betaalbaar blijft.

 

GEBRUIK ALGEMENE RUIMTEN

SCHOONMAKEN
De verhuurder verzorgt het schoonmaken van de algemene ruimtes met 
uitzondering van de dakterrassen en de daktuin zelf. De daktuin wordt 
onderhouden en het afval van de beplanting wordt verwijderd.
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WASRUIMTE
Op vele verdiepingen is een wasruimte voorzien waar wasmachines zijn 
geplaatst. Hiervoor moet wel betaald worden. 

FIETSENSTALLING
Op de begane grond is een fietsenstalling voorzien. Deze stalling is te 
gebruiken door alle huurders. De stalling is voorzien van een elektro-
nisch slot.

DAKTUIN
De daktuin is toegankelijk voor alle huurders. De daktuin is voorzien van 
meubilair waarvan gebruik gemaakt kan worden.

LOCKERS
Nabij de entree zijn lockers voorzien. In deze lockers kunnen huurders 
tijdelijk hun boodschappen stallen. 



11 / 2012


