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1 Gefeliciteerd met je nieuwe woonstudio! 
 
Voor je ligt een handige woonwijzer van jouw studio. De studio’s zijn gasloos en 
daarmee helemaal klaar voor de toekomst! Deze woonwijzer geeft informatie over 
jouw woonstudio.  

 

Je vindt in deze woonwijzer adviezen en tips waarmee je jouw woonstudio nog beter 
aan je persoonlijke woonwensen kunt aanpassen en onderhouden. Een gevorderd 
‘doe-het-zelver’ kan veel van de werkzaamheden zelf uitvoeren, maar niet iedereen 
is een doorgewinterde klusjesman of -vrouw. In dat geval raden wij je aan eerst een 
deskundige te raadplegen voordat je aan de klus begint. Voor sommige 
werkzaamheden kun je zelfs beter een vakman of vakvrouw inschakelen. Naast deze 
informatie kun je op onze website www.eemlandwonen.nl informatie vinden over 
bijvoorbeeld huur betalen en zelf klussen in huis.  

 

Voor deze woonstudio’s geldt een huishoudelijk reglement. Deze heb je apart bij de 
huurovereenkomst ontvangen. Hierin staat ook de informatie over waar jij je afval 
kwijt kunt. 

 

De studio's aan de Verbindingsweg worden bewoond door jongeren tussen de 18 en 32 

jaar. De studio’s staan in een woonwijk met een mix van bewoners: gezinnen, ouderen, 

alleenstaanden en jongeren. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat het prettig en fijn 

wonen is aan de Verbindingsweg. Maak daarom kennis met je buren in het gebouw, maar 

ook met je buren in de wijk.   

 

Wij hopen en verwachten dat je je snel thuis zult voelen in je nieuwe woning en 
wensen je veel woonplezier.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Eemland Wonen 
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2 Contactgegevens Eemland Wonen 
 
Adres 

De Geerenweg 4 

3741 RS Baarn 

 

Website 

www.eemlandwonen.nl 

         

Telefoonnummer 

(035) 548 50 50 

  

E-mailadres 

info@eemlandwonen.nl 

 

Openingstijden 

Maandag t/m donderdag van 08.30 – 12.30 uur. Vrijdag tot 12.00 uur. 

 

2.1 Belangrijke telefoonnummers 
 

Reparaties 

Reparaties meld je 24 uur per dag, zeven dagen per week op onze website 
www.eemlandwonen.nl/reparatieverzoek. Je kunt dan vaak zelf direct een afspraak 
inplannen.  
 
Je kunt ook op werkdagen van 08.00 tot 10.00 uur je reparatieverzoek telefonisch 
doorgeven via (035) 548 50 50. 
 

Spoedeisende reparaties 

Denk aan een grote lekkage. Je meldt spoedeisende reparaties rechtstreeks bij onze 

huisaannemer Coen Hagedoorn via telefoonnummer 088 880 80 59 (24 uur per dag, ook 

in het weekend en op feestdagen). 

 

Water, verwarmingsinstallatie en rookmelder 

Het eerste jaar (tot 1 februari 2023) kun je voor storingen van warm water, rookmelder 

en verwarming contact opnemen met Coen Hagedoorn via telefoonnummer 088 880 80 

59 (24 uur per dag, ook in het weekend en op feestdagen). Storingen en onderhoud 

vallen dan nog onder de garantie. 

 

Vanaf 1 februari 2023 is de centrale verwarming/warmtepompinstallatie en rookmelder in 

onderhoud bij Installatiebedrijf Paans. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 261 01 

11, keuze 2 (24 uur per dag bereikbaar) of direct online via www.paans247.nl.  

 

Rioolverstoppingen 

Neem hiervoor contact op met Teeuwissen Rioolreiniging 035 525 23 19 (24 uur per dag 

bereikbaar). 

 

Elektriciteit 

Jouw woonstudio heeft geen eigen water- en elektriciteitsmeter. Meld storingen via onze 

website. 
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3 Voor je gaat verhuizen 
 

3.1 Verhuizen 
 
Verhuizen is een spannende gebeurtenis. Zeker als er in één keer allemaal nieuwe 
bewoners hetzelfde gebouw bewonen. Je loopt in en uit met jouw spullen en op sommige 
momenten kan het zijn dat je met meer mensen tegelijk aan het verhuizen bent. Houd 
rekening met elkaar. 
  

3.2 Verzekeringen 
 
Vanaf het moment dat je de sleutel in je bezit hebt, ben je deels verantwoordelijk voor 
de verzekering. Je draagt vanaf dat moment het risico van schade. Het is daarom in jouw 
belang dat je jouw woonstudio, vanaf de dag dat je de sleutel krijgt, verzekert. 
 
Eemland Wonen heeft de opstalverzekering voor de woonstudio geregeld. Wij adviseren 

je dringend ook de volgende verzekeringen af te sluiten: 

 

• Inboedelverzekering 

Met een inboedelverzekering verzeker je jouw eigen spullen, zoals meubels of 

apparatuur tegen bijvoorbeeld brand of diefstal. 

 

• Aansprakelijkheidsverzekering  
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade toegebracht aan derden en/of 
de eigendommen van derden. 

 

3.3 Brievenbus 
 
Iedere woonstudio heeft aan de voorzijde van de woningen een eigen brievenbus. 
 

3.4 Algemene verkeersruimte 
 
Per drie studio’s hebben jullie één gemeenschappelijke voordeur en trapopgang. Deze 
ruimtes zijn door Eemland Wonen afgewerkt. Het is niet de bedoeling dat je hier zelf nog 
dingen verandert of spullen neerzet.  
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4 De eerste weken in je woonstudio 
 

4.1 Onderhoudstermijn 
 
De studio’s zijn net verbouwd. De eerste zes maanden is er een onderhoudstermijn. Dit 
betekent dat je kunt ontdekken dat er dingen zijn die niet goed werken. Zo is niet 
iedere wandcontactdoos gecontroleerd en kan er dus misschien één niet werken, of een 
deur die eerst goed sloot, sluit nu moeilijk of niet meer. Dan moet de aannemer dat nog 
oplossen.  
 
Wij willen je vriendelijk vragen om niet-dringende zaken zoveel mogelijk te verzamelen 
en deze dan in één keer aan ons door te geven. Doe dit uiterlijk vier maanden nadat je 
de sleutel hebt ontvangen. Aannemer Coen Hagendoorn heeft deze verbouwing gedaan 
en is ook onze aannemer voor alle normale reparaties. Je kunt dingen die niet goed 
werken daarom via de standaard weg doorgeven aan Coen Hagedoorn, bekijk hiervoor 
de contactgegevens in hoofdstuk twee. Coen Hagedoorn maakt daarna een afspraak met 
je om de punten te komen oplossen. 
 
Spoedeisende problemen zoals een lekkage kun je telefonisch aan ons doorgeven. 
bekijk hiervoor onze contactgegevens in hoofdstuk twee.  
  

Dingen als lichte beschadigingen, krasjes in glas, en dergelijke komen niet voor herstel 
in aanmerking. Deze vallen binnen onze basiskwaliteit of kunnen na oplevering zijn 
ontstaan.  
 
Wat valt niet onder de onderhoudstermijn of garantie? 

Door een leiding boren, afbreken, scheuren, deuken en dergelijke in/van hout of andere 
materialen vallen niet onder garanties of onderhoudstermijn. Als jij (of degene die voor 
je het werk uitvoert) onderdelen van installaties demonteert, bijvoorbeeld een 
schakelaar, dan vervalt de garantie op dat onderdeel en heb je ook geen recht op de 
onderhoudstermijn. Kosten voor herstel van zulke reparaties en storingen zijn voor je 
eigen rekening. 

 

4.2 Schoonmaken 
 

De studio wordt 'bezemschoon' opgeleverd. Nog niet ‘woonschoon’ dus. Je mag zelf aan 

de slag met een emmer en een sopje. Wees voorzichtig met agressieve schoonmaak- 

en/of schuurmiddelen. Vooral schilderwerk en voegen van het tegelwerk zijn nog 

kwetsbaar. In de bijlage staat meer informatie over hoe je verschillende onderdelen het 

beste en veilig kunt schoonmaken. 
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5 Wanden, vloeren, kozijnen en deuren 
 

5.1 Afwerken wanden 
 
De wanden in de woningen zijn nog kaal. Deze kun je zelf naar eigen smaak afwerken. Je 
mag de wanden sausen of behangen. 
 

5.2 Ophangen 
 
Voor het bevestigen van planken, het aanbrengen van verlichting en het ophangen van 
allerlei voorwerpen moet meestal worden geboord, maar er kunnen niet overal gaten 
worden aangebracht. 
 
Plafonds 

In de plafonds en wanden zitten op verschillende plaatsen afvoeren, bijvoorbeeld 
warm/koud water-, verwarming- en elektraleidingen.  
 

LET OP: boven en onder wandcontactdozen en schakelaars lopen bijna altijd leidingen. 
Boren in deze zones is levensgevaarlijk en wordt dan ook met klem afgeraden.   
 

Tip: er zijn handige apparaatjes (detector) te huur/koop waarmee leidingen in wanden 
kunnen worden opgespoord. 
 
In wanden van kalkzandsteen/beton (bouwmuren, tussenmuren en plafonds) 

Als je aan wanden en in plafonds voorwerpen wilt bevestigen, dan is het gebruik van een 
(klop)boormachine nodig. Na het boren van een gat kun je met behulp van pluggen en 
bijvoorbeeld schroeven de bevestiging maken. Boor in het plafond niet dieper dan vijf 
cm, dit om te voorkomen dat je een leiding raakt. 
 

In binnenwanden (voorzetwanden) 

Als je aan wanden voorwerpen wilt bevestigen, dan moet je gebruik te maken van 
wandpluggen welke geschikt zijn voor holle wanden.  
 

Betegelde wanden  

Wanneer je iets aan een betegelde wand wilt ophangen, kun je het beste als volgt te 
werk gaan:  
 

• Het liefst boren in een voeg. 
• Bij boren adviseren wij je een stukje plakband aan te brengen om het “weglopen” 

van de boor te voorkomen.  
• We raden aan om de plug tien mm dieper dan het tegeloppervlak aan te brengen. 

Dit voorkomt het barsten van de tegel bij het indraaien van de schroef.  
• Als je een klopboormachine gebruikt, adviseren wij je het klopmechanisme pas 

aan te zetten wanneer je met het boren door de tegel heen bent.  
• Denk ook aan verticale elektraleidingen in de wand.   

 
Wanden in de berging 
Het is niet toegestaan te boren of spijkeren in de wanden in de berging. 
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5.3 Vloeren afwerken 
 

De woning heeft een beton- of cementdekvloer. Kies alleen een vloerafwerking die 

hiervoor geschikt is.  

 

Ondervloer 

Omdat boven en/of onder je ook woonstudio’s zijn, moet je bij een harde vloerafwerking 

een ondervloer van minimaal tien DB gebruiken.  

 

Bij verhuizing 

Als je gaat verhuizen moet je de vloer verwijderen als de nieuwe huurder het niet wil 

overnemen. 

 

5.4 Deuren en deurkozijnen 
 

Binnendeurkozijnen en binnendeuren mogen niet worden geschilderd! 

Voor het schoonmaken van binnendeurkozijnen en de binnendeuren kunnen alle 
normale schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Vlekken van schoensmeer, ballpoint, 
viltstift et cetera direct verwijderen met borstel of doekje, gedrenkt in spiritus.  
  

Tip: smeer sloten nooit in met olie, maar gebruik daarvoor grafiet of een Teflonspray.   
 

5.5 Raamkozijnen 
 
Jouw buitenkozijnen zijn gemaakt van hout. Je kunt het kozijn en raam of deur lang 
goed houden door bij het ramen lappen ook het hout schoon te maken. Niet alleen veel 
netter maar goed voor de kozijnen. Als je houten raamkozijnen binnen schildert, maakt 
de kleur niet uit. Wel moet je ervoor zorgen dat je een dampdichte verf gebruikt (geen 
latex bijvoorbeeld). Laat je door de vakman voorlichten.  
 
Het schilderwerk aan de buitenkant van de kozijnen wordt door de verhuurder geregeld.  
 

5.6 Beglazingskit 
 
Het glas is afgedicht met kit. Met kitten worden de voegen waarin ze zijn aangebracht 
lucht- en waterdicht afgesloten. De kwaliteit van kit (voegen) vermindert in de loop van 
de tijd. Als de kit wijkt of hard is geworden, moet je dit melden. Bekijk hiervoor de 
contactgegevens in hoofdstuk twee.  
 
LET OP: beglazingskit mag niet in aanraking komen met verfafbijtmiddel of 

agressief schoonmaakmiddel.  

 

5.7 Trappenhuis 
 
Het trappenhuis wordt door drie studio’s gebruikt. Zorg er met elkaar voor dat het daar 
netjes blijft. 
 
De wanden en het houtwerk zijn door Eemland Wonen geschilderd. De trap wordt nog 
bekleed en de vloeren worden afgewerkt. Dit gebeurt in maart, als de meeste bewoners 
verhuisd zijn.  
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6 Elektra en water 
 
De drie woonstudio’s met dezelfde voordeur, hebben gemeenschappelijk een 
elektrameter en een watermeter. Alle kosten voor elektriciteit en water wordt gelijk 
verdeeld over de drie studio's. De rekening gaat dus door drie. Je betaalt hiervoor 
iedere maand een voorschot en ontvangt ieder jaar een afrekening. 
 
Als je de sleutel van je woonstudio ontvangt, is er dus water en elektriciteit.  

6.1 De meterkast 
 
De elektrische installatie in jouw woonstudio is in groepen onderverdeeld. Het schema 
van de groepenindeling vind je in de meterkast. De meterkast is gezamenlijk en zit op 
de begane grond bij de voordeur. Iedere groep is beveiligd door een installatie-
automaat. Bij overbelasting of kortsluiting zorgt deze installatie-automaat ervoor dat de 
desbetreffende groep wordt uitgeschakeld.  
  

Tip: voorkom overbelasting van de elektrische installatie, op ieder apparaat en op 
iedere lamp staat aangegeven hoe groot het elektriciteitsverbruik is in Watt. Per groep 
van de elektrische installatie kunt u maximaal 3500 Watt aan apparatuur en lampen 
aansluiten. Meer informatie vind je op de groepenkaart in de meterkast. 
  

De installatie heeft ook een aardlekschakelaar. Deze zorgt ervoor dat de stroom in een 
fractie van een seconde wordt uitgeschakeld wanneer iemand in contact komt met een 
defect apparaat. Als een apparaat kapot is, kan er ook stroom weglekken. Wanneer dit 
gebeurt, slaat de aardlekschakelaar onmiddellijk uit. Op de aardlekschakelaar is een 
testknop aanwezig, waarmee je de werking hiervan kunt controleren.  
  

Als je iets aansluit volg dan de regels en voorschriften of schakel een vakman 

in. 

 

6.2 Verlichting en schakelaars 
 
Ons advies is gebruik te maken van duurzame lichtbronnen zoals ledlampen. 
Je mag schakelaars vervangen door dimmers. Bij verhuizing moet je de schakelaars 
weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Als je iets wilt aansluiten, schakel dan een 
vakman in. 
 

6.3 PV-panelen 
 
Op het dak liggen per drie studio’s zeven pv-panelen in de kleur zwart met een 
vermogen van 325 Watt/Piek per paneel. Deze pv-panelen wekken stroom op en leveren 
dit terug via de omvormer naar de gemeenschappelijke elektrameter. Door de 
elektrameter wordt stroomverbruik en teruglevering geregistreerd. Normaal 
stroomverbruik, buiten wat de pv-panelen opwekken, wordt geleverd via de 
energieleverancier. De zonnepanelen zijn aangemeld bij www.energieleveren.nl, dit is 
wettelijk verplicht.  
 
De door de PV-panelen opgewekte energie zorgt ervoor dat er minder energie door het 
energiebedrijf hoeft te worden geleverd. Dit voordeel is voor de huurders. Hiermee is 
rekening gehouden met het voorschot wat aan energie wordt betaald. 
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6.4 De watermeter 
 
Als je de sleutel van je woonstudio ontvangt, heeft deze al water. In de meterkast zit de 
watermeter en de hoofdkraan. Met de hoofdkraan kun je het water afsluiten. Wanneer je 
een lekkage opmerkt, sluit je de hoofdkraan en neem je contact met ons/Coen 
Hagedoorn op. 
 
Let op: de hoofdkraan is er voor alle drie de studio’s. Informeer de andere bewoners als 
je de hoofdkraan dichtdraait. 
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7 Installaties 

7.1 Verwarming en warm water 
 

Per drie studio’s is er één warmtepomp. Deze warmtepomp is gasloos en zorgt voor het 

warme tapwater en de verwarming. 

 
De warmtepomp staat op de bovenste etage in de installatieruimte. Om onderhoud of 
storing te kunnen verhelpen zijn extra bepalingen in het huurcontract opgenomen om 
de onderhoudspartij toegang te geven tot deze ruimte.  
 
Iedere woonstudio heeft warm water bij het keukenblok en in de badkamer. 
 
In iedere studio hangen meerdere radiatoren. Op elke radiator zit een knop, hiermee 
kun je de temperatuur regelen. 
 

7.2 Ventileren is belangrijk 
 

Frisse lucht is belangrijk voor je gezondheid en de behaaglijkheid in de woning. Ook 
wordt er door het wonen, bij wassen, baden en/of douchen, koken, vocht geproduceerd. 
Per dag wordt er ongeveer tien liter vocht in jouw woonstudio geproduceerd! Dit vocht 
moet ook weer uit jouw woonstudio weg. Gebeurt dit niet, dan krijgt je last van 
schimmels, ongedierte als zilvervisjes, vochtproblemen en gezondheidsklachten. Ook 
kunnen de vertrekken killer/kouder aanvoelen. Door verstandig te ventileren en te 
luchten kun je problemen voorkomen. 

 

Het is daarom nodig dat je regelmatig ventileert. De vochtige lucht moet de woning uit 
en de schone verse lucht moet de woning kunnen binnenkomen.  
  

Extra ventileren is belangrijk als er tijdelijk extra vocht en schadelijke stoffen in de 
woning geproduceerd worden, zoals tijdens het koken, douchen, schilderen of als je 
veel mensen op bezoek hebt. Vaak kun je dit zien omdat de ramen aan de binnenzijde 
beslaan. Je kunt voor extra ventilatie zorgen door de mechanische ventilatie in de 
hoogste stand te zetten of door de ramen op een kier te zetten. 
 

Je hoort weleens “als ik ventileer dan stook ik voor de buitenlucht”. Dit klopt niet. Als je 
niet ventileert, krijg je een hogere vochtigheid in je woonstudio en voelt je studio 
kouder aan. Verse lucht van buiten bevat veel minder vocht en is beter te verwarmen. 
Het kost namelijk meer energie om vochtige lucht op te warmen en dit leidt tot hogere 
energiekosten.  
 

Goed ventileren leidt dus niet tot energieverlies maar tot een besparing.  
 

7.3 Mechanische ventilatie 
 
Jouw woonstudio haalt met een ventilatiesysteem verse lucht in huis. Je studio wordt 
geventileerd door ventilatieroosters in de kozijnen die de toevoer van de lucht regelen. 
De lucht wordt afgezogen door een mechanisch ventilatiesysteem met afzuigpunten in 
de badkamer en de keuken.  
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Afvoer verbruikte lucht  

De verbruikte lucht verlaat de woning via kanalen die op het dak uitkomen. Dit gebeurt 
door een motor die via de afzuigventielen aanzuigt en via een kanaal bovendaks 
uitblaast. De luchtstroom in deze kanalen ontstaat door een ventilator (mechanische 
ventilatiebox) die in de gemeenschappelijke technische ruimte is geplaatst. De 
mechanische ventilatie staat op een automatische stand en regelt dit zelf als er meer 
ventilatie nodig is.  
  

De ventielen zorgen ervoor dat in de ene ruimte meer wordt afgezogen dan in de 
andere ruimte.  
 

7.4 Afstelling en schoonmaken van de ventielen 
 
De afzuig- en inblaasventielen hebben verschillende standen en zijn zo afgesteld dat ze 
precies de goede hoeveelheid lucht afzuigen en inblazen. Die hoeveelheid is afhankelijk 
van de ruimte: zo zal het ventiel in het toilet minder lucht afzuigen dan het ventiel in de 
keuken. Verander deze nooit. Als je ze toch losmaakt, zorg dan dat de kern niet 
verdraait ten opzichte van het huis en plaats het uitgenomen ventiel altijd terug in 
dezelfde buis. Anders ontregel je het systeem en ontstaat er een ongezond leefklimaat. 
 

Je kunt de ventielen met een vochtig doekje, eventueel met een beetje afwasmiddel, 
schoonmaken. Als ze sterk vervuild zijn, kun je ze voorzichtig uit het plafond halen en 
deze in een sopje leggen.  
 

7.5 Deurbel  
 
Iedere woonstudio heeft een individuele deurbel om bezoekers te ontvangen. Gaat je 
bel, loop dan even naar beneden om de deur open te doen. 
  

LET OP: doe alleen de toegangsdeur (beneden in de hal) open voor je eigen 

bezoek. Laat geen vreemden binnen die zeggen ergens te moeten zijn in het 

gebouw.  

 

7.6 Rookmelder 
 
In het trappenhuis en de woonstudio’s hangen rookmelders. Wanneer de rookmelder 
afgaat, controleer je zelf wat er aan de hand is. Wanneer nodig bel je de hulpdiensten. 
 
De rookmelders hebben een batterij die tien jaar meegaat. Wanneer de rookmelder een 
zacht piepsignaal geeft, betekent dit dat de batterijen leeg zijn. U kunt de batterij niet 
zelf vervangen. Neem dan contact op met Installateur Paans, zie contactgegevens in 
hoofdstuk twee. 
 
Houd de rookmelder stofvrij voor een goede en veilige werking en voor verlenging van 
de levensduur. Dit doe je twee keer per jaar met de stofzuiger waarbij een borsteltje op 
de stofzuigerslang is aangebracht.   
 
Deze rookmelders kunnen ook bij veel stof of stoom afgaan. Je moet dan de melder 
resetten. Wij adviseren de rookmelder iedere maand een keer te testen. Het kan helpen 
om hiervoor een vast moment in te plannen, bijvoorbeeld telkens de eerste maandag 
van de maand. 
  

Tip: Laat tijdens werkzaamheden in jouw studio het stofhoesje om de rookmelder zitten 
tot de werkzaamheden zijn afgerond om te voorkomen dat deze afgaat. 
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8 Keuken 
 
In iedere studio staat een keukenblok. De afmeting en afwerking kan per studio 
verschillen. 
 
Wil je de keuken aanpassen door bijvoorbeeld een ander keukenblad aan te brengen? Of 
een kookplaat in te bouwen? Vraag dan eerst schriftelijke toestemming bij Eemland 
Wonen. Je doet dit door het invullen van een ZAV-aanvraag. De afkorting ZAV staat voor 
Zelf Aangebrachte Voorziening.  
 
Je mag de keuken niet schilderen. Als je dit wel doet, dan wordt het vervangen van de 
keuken bij verhuizing bij jou in rekening gebracht. 
 

8.1 Afzuigkap 
 
In de keuken hangt nu een afzuigkap. De afzuigkap is ter acceptatie voor de eerste 
bewoner. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud hiervan en 
de vervanging op termijn. 
 

8.2 Elektrisch koken 
 
Op de plek voor het kooktoestel zit een Perilex aansluiting voor elektrisch koken. Je moet 
zelf een elektrische kookplaat aanschaffen. De kookplaat moet geschikt zijn voor 2 x 
230V. 
 
Let erop dat je de aansluiting van je kookplaat door een professionele installateur laat 
uitvoeren. Een foutieve aansluiting van een Perilex stekker kan een defecte kookplaat als 
gevolg hebben.  
 

8.3 Vaatwasser 
 
Je keuken is niet voorbereid voor het plaatsen van een vaatwasser. Wil je de keuken 
aanpassen door bijvoorbeeld een vaatwasser te plaatsen? Vraag dan eerst schriftelijke 
toestemming bij Eemland Wonen. Je doet dit door het invullen van een ZAV-aanvraag.  
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9 Riolering 
 
Voorkomen is beter dan genezen. De kans op verstoppingen in het rioleringsstelsel kun 
je verkleinen door: 
 
1. Regelmatig (vier keer per jaar) een oplossing van soda in heet water door alle 

afvoerpunten te spoelen. Het aankoeken van vet en zeepresten in afvoerbuizen 
wordt zo beperkt. 

2. Geen stoffen door het riool weg te spoelen (via toilet, gootsteen, wastafel, et cetera) 
die daar niet thuishoren (bijvoorbeeld frituurvet). 

 

9.1 Stankoverlast en rioollucht 
 
Heb je last van rioollucht en stank? Controleer dan de afvoerpunten. Om te voorkomen 
dat er rioollucht in jouw studio komt, heeft ieder afvoerpunt een stankslot. Een stankslot 
werkt alleen als er water in staat. Een stankslot kan droog komen te staan doordat het 
water is verdampt, bijvoorbeeld in een vakantieperiode. Laat de kraan even lopen 
(gootsteen, wastafel, douche, afvoer bij de warmtepomp) om het stankslot weer met 
water te vullen. Wanneer je even ventileert, moet de rioollucht verdwijnen. Blijft de 
rioollucht toch aanwezig, dan is er misschien meer aan de hand. 
 

9.2 Gootsteen, wastafel en/of douche loopt niet of langzaam leeg 
 
1. Verstopping in de sifon: 

a. emmer onder de sifon plaatsen, 
b. sifon losdraaien, 
c. verstopping weghalen, eventueel met een trekveer, 
d. schroefdraad sifon met vaseline insmeren en sifon weer monteren, 
e. kraan open zetten en controleren of het water nu wel wegloopt, 
f. loopt het water nog niet weg; dan zit er een verstopping in de afvoerleiding of 

ergens verder weg in het riool, dan kunt u 24 uur per dag bellen met Teeuwissen 
Rioolreiniging (035) 525 23 19 (24 uur per dag bereikbaar). 

 
2. Verstopping in afvoerleiding: 

a. eerst met een ontstopper het probleem proberen op te lossen, 
b. zoveel water uit gootsteen, wastafel of douche scheppen zodat er een laagje van 

circa twee centimeter blijft staan, 
c. bij een wastafel de overloop met een natte doek afsluiten, 
d. ontstopper op afvoerpunt plaatsen, plat duwen en trekken, herhaal dit zo nodig 

enkele keren. 
 
Afval 

De RMN regelt de huisvuilinzameling in jouw wijk. Iedere studio ontvangt een container 
voor het restafval. Deze persoonlijke container staat in de berging. Samen met de 
medebewoners deel je een container voor papier en voor plastic en blikjes.  
Je bent zelf verantwoordelijk om deze containers aan de straat te zetten. In de 
afvalwijzer van het RMN of in de RMN app kun je de ophaaldagen bekijken. Ga voor meer 
informatie naar de website van de gemeente: www.baarn.nl of naar de website van de 
RMN: www.inzamelschema.rmn.nl 
 
Voor dingen die te groot zijn en niet in de container passen kun je naar het grofvuil in de 
buurt. Op de website van de gemeente Baarn vind je hier meer informatie over. 
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10 Bijlage - schoonmaak 
 
 

 

ALGEMEEN BINNEN    

Woningonderdeel Verwijderen Schoonmaakadvies Opmerkingen 

Vloeren  Cement 

kalkresten  

Met plamuurmes 

lossteken  

Gebruik zo min mogelijk 

water  

Vensterbank/dorpels  Vuil/stof  Zachte zeep  

(ph-neutraal)  

  

Verfspatten  Thinner    

Cementsluier  Azijn  Tip: breng na het 

schoonmaken een extra 

beschermlaag aan van 

steen-, bijen- of autowas.  

Voorkom wijnvlekken, die 

laten zich veelal niet 

verwijderen 

Structuur-  

Spuitpleister  

Vlekken  Harde borstel zonder 

water, een zacht 

vlakgom of (verdund) 

bleekmiddel  

Beslist geen water of 

schuursponsje gebruiken  

Verkleuringen 

/vlekje   

Bijwerken met witte 

tandpasta  

  

Binnendeuren    Vlekken van 

schoensmeer, ballpoint, 

viltstift et cetera direct 

verwijderen met borstel 

of doekje, gedrenkt in 

spiritus of terpentine  

Geen schurende 

middelen gebruiken  

Kunststof    Water met 

huishoudelijk 

schoonmaakmiddel  

(ph-neutraal)  

Beslist geen thinner, 

aceton of benzine 

gebruiken  
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BADKAMER EN TOILET    

Woningonderdeel Verwijderen Schoonmaakadvies Opmerkingen 

Sanitair  Vuil/stof  Zachte zeep   

(ph-neutraal)  

Geen schurende 

schoonmaakmiddelen  

Wand- en vloertegels  Vuil/stof  Zachte zeep   

(ph-neutraal)  

Kijk uit voor de voegen  

Verfspatten  Thinner    

Cementsluier  Schoon leidingwater  Gebruik in géén geval 

cementsluierverwijderaar. 

Smeer de te reinigen 

oppervlakten in met 

zachte groene zeep en 

laat dit enige tijd 

intrekken. Verwijder 

daarna met een overmaat 

aan water. Herhaal 

eventueel enkele malen. 

 

Schimmel  Reinigingsmiddel op 

basis van chloor of 

bleek  

(ph-neutraal)  

 

KEUKEN  

Woningonderdeel Verwijderen Schoonmaakadvies Opmerkingen 

Keukenkastjes    Zachte zeep 

(ph-neutraal) en weinig 

water 

Hardnekkige vlekken 

met spiritus of 

terpentine, geen 

schuurmiddelen  

RVS spoelbak      Geen thinner  

Schilderwerk op 

waterbasis  

  Zeep. Beslist geen 

thinner, aceton of 

benzine  

Niet afdekken met 

kranten of ander 

drukwerk; drukinkt 

geeft af.  

Let op: verf heeft een 

verhardingstijd van 2-3 

maanden, gebruik 

gedurende deze 

periode geen 

agressieve 

schoonmaakmiddelen 
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OVERIG  

Woningonderdeel Verwijderen Schoonmaakadvies Opmerkingen 

Waterkranen  Vuil/stof, kalk  Met water. Met speciaal 

schoonmaakmiddel. Met 

schoonmaakazijn  

Oppassen met 

schuursponsjes (ook die 

van plastic) 

Zeefjes kranen/ 

perlators  

Vuil In het begin enkele 

keren schoonmaken  

  

ALGEMEEN BUITEN  

Woningonderdeel Verwijderen Schoonmaakadvies Opmerkingen 

Buitenkozijnen  Vuil/stof  1 á 2 x per jaar  Geen thinner, aceton, 

ammonia  

Schilderwerk    Zachte groene zeep en 

beslist geen aceton, 

thinner of benzine  

Niet afdekken met 
kranten of ander 
drukwerk omdat 
drukinkt afgeeft  
 

WEES VOORZICHTIG: 

nieuw verfwerk is nog 

niet volledig uitgehard  

Ruiten  Cement 

kalkresten  

Water met een scheutje 

azijn  

Pas op voor krassen door 

zand  

Verfspatten  Voorzichtig met een 

scheermesje  

Pas op voor krassen  

Stickers  Stickerverwijderaar   Eerst zoveel mogelijk 

lostrekken  

Metalen onderdelen 

(bijvoorbeeld 

hekwerk, aluminium 

waterslagen)  

Vuil/vlekken  Ph-neutrale 

schoonmaakmiddelen. 

Daarna ter bescherming 

behandelen met autowas  
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