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1. Algemeen 

 
Beste bewoner(s), 
 

In deze gebruikershandleiding vindt u alle relevante informatie over uw 

woning. Intrek nemen in deze woning betekent dat u moet wennen aan 

het gebruik van nieuwe installaties. We geven in deze handleiding 

uitleg over de verschillende installaties en we geven aanbevelingen 

voor het gebruik ervan. 

 

We raden aan eerst deze gebruikershandleiding door te lezen, voordat 

u begint met de inrichting van uw woning. Zo bent u volledig op de 

hoogte van de mogelijkheden en energetische kwaliteit van uw woning. 

Ook zult u  na het lezen van deze gebruikershandleiding wellicht 

beseffen dat u zelf heel veel invloed heeft op het energiegebruik van 

de woning. 

 

Voor overige informatie over bijvoorbeeld tuinonderhoud, het onder-

houd van de rookmelders en andere zaken verwijzen wij u graag naar 

de gebruiksaanwijzingen en technische omschrijving die u bij de 

oplevering van de woning ontvangt. 

 

       Huisnummers 14 t/m 26 even 

Huisnummers 11 t/m 23 oneven 

 

      

TYPE STRAAT NR POSTCODE KAVEL (m2) BOUWNR 

Hoekwoning Palmkool 14 2371 DN  142 107 

Tussenwoning Palmkool 16 2371 DN  112 106 

Tussenwoning Palmkool 18 2371 DN  112 105 

Tussenwoning Palmkool 20 2371 DN  112 104 

Tussenwoning Palmkool 22 2371 DN  112 103 

Tussenwoning Palmkool 24 2371 DN  112 102 

Hoekwoning Palmkool 26 2371 DN  162 101 

Hoekwoning Palmkool 11 2371 DN  142 94 

Tussenwoning Palmkool 13 2371 DN  112 95 

Tussenwoning Palmkool 15 2371 DN  112 96 

Tussenwoning Palmkool 17 2371 DN  112 97 

Tussenwoning Palmkool 19 2371 DN  112 98 

Tussenwoning Palmkool 21 2371 DN  112 99 

Hoekwoning Palmkool 23 2371 DN  183 100 
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2. Nul-Op-De-Meter woning 

 
2.1 Nul-Op-De-Meter 

 
De woning is ontwikkeld om milieubewust te wonen en zuinig om te 

gaan met energie. De woning is voorzien van extra energiebesparende 

bouwkundige maatregelen, extra energiezuinige installaties en 

voorzieningen om zelf duurzame energie op te wekken. Zo is uw 

woning uitstekend geïsoleerd en luchtdicht gebouwd, waardoor tocht 

verleden tijd is.  Hierdoor wordt de temperatuur in de woning langer 

vastgehouden en is er minder energie nodig om de woning te 

verwarmen.  

 

Daarnaast is uw woning voorzien van verschillende duurzame 

installaties. Een lucht-waterwarmtepomp bereidt warm water voor 

zowel sanitaire voorzieningen als voor het verwarmen van uw woning. 

De energiezuinige vloerverwarming zorgt voor een aangenaam 

wooncomfort. Het geavanceerde ventilatiesysteem in uw woning 

maakt gebruik van warmteterugwinning, wat betekent dat u opgewekte 

warmte deels nogmaals benut. En de zonnepanelen op het dak 

produceren uw eigen duurzame energie. Dankzij deze maatregelen 

zijn de in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis nul, uitgaande 

van de standaard referentie van een gezin met één kind dat bewust 

met energie omgaat. De NOM-EPV woningen worden gebouwd 

volgens de door de overheid vastgestelde regels voor de EPV 

vergoeding.  

Figuur 1: 3D model doorsnede woning
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2.2 Bouwkundige voorzieningen 

 
2.2.1 Begane grondvloer, buitenmuren en het dak 

Om het energiegebruik van uw woning te beperken, is gekozen voor  

extra isolatie van de begane grondvloer, de buitenmuren en het dak. 

Door de buitenste schil van de woning goed te isoleren, gaat er weinig 

warmte en energie verloren. 

2.2.2 Kozijnen, ramen en deuren 

In de voor- en achtergevel zitten diverse kozijnen met ramen en 

deuren. Om het energieverlies via de kozijnen te beperken is gekozen 

voor kunststof kozijnen en extra isolerende beglazing in de vorm van 

triple glas. Triple glas bestaat uit drie glasbladen met daartussen 

luchtspouwen. De te openen ramen zijn als draai/kiepramen 

uitgevoerd. Ook de buitendeuren van uw woning zijn extra geïsoleerd 

uitgevoerd. Door de toepassing van triple beglazing kan er in de 

vroege ochtend, aan de buitenzijde van de beglazing, condensvorming 

ontstaan. Dit komt voor bij een lage buitentemperatuur en een relatief 

hoge luchtvochtigheid. De condens verdampt in de loop van de 

ochtend weer. 

2.2.3 Naad- en kierdichting 

De gehele woning is zeer naad- en kierdicht uitgevoerd. Dit geldt voor 

de te openen ramen en buitendeuren en ook voor de naadafdichting 

rondom kozijnen, die zijn extra luchtdicht uitgevoerd. Door deze 

maatregel worden luchtlekken tot een minimum beperkt, gaat warme 

lucht niet onnodig verloren en is er geen tocht in de woning. 

2.2.4 Vloerafwerking 

Mocht u vloerafwerking plaatsen op de vloerdelen die zijn voorzien van 

vloerverwarming, houd dan rekening met de isolerende werking van 

de vloerbekleding. Om de warmte vanuit de vloer goed te kunnen 

geleiden naar de ruimte, mag de isolerende werking van de 

vloerbekleding niet te groot zijn (maximaal 0,07 m2 K/W). Wij adviseren 

u om bij uw keuze voor vloerbekleding nadrukkelijk bij uw leverancier 

aan te geven dat de vloerbekleding geschikt moet zijn voor een vloer 

met laagtemperatuur vloerverwarming. Houd er rekening mee dat er 

een ruimte van minimaal 10 millimeter tussen de onderzijde van de 

binnendeuren en bovenkant van de vloerafwerking over moet blijven. 

Deze ruimte is bedoeld om de luchtcirculatie naar alle vertrekken te 

behouden en zo iedere ruimte voldoende te ventileren. 
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3. De installaties in uw woning 

 
3.1 Algemeen 

 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de 

technische installaties die in uw woning zijn opgenomen. De 

belangrijkste installatieonderdelen vindt u in de technische ruimte op 

zolder. De overige installatieonderdelen zijn in de vloer opgenomen, 

zoals de vloerverwarming en ventilatiekanalen, of op het dak geplaatst, 

zoals de buitenunit van de warmtepomp en de zonnepanelen. 

Door de goede geluidsisolatie hoort u minder geluid van buiten de 

woning en vallen geluiden uit de woning mogelijk meer op. De 

warmtepomp en het ventilatiesysteem produceren  een  geluid dat u 

mogelijk niet gewend bent. 

 
Installatie Hoe Merk/type Werking installatie 

Ventilatiesysteem Gebalanceerd 

ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning 

(mechanische 

luchttoevoer en 

afzuiging). 

Zehnder WHR 930 

Basis 

Ventilatie gestuurd 

door handmatige 

standenschakelaar 

Ruimteverwarming Elektrische lucht-

water warmtepomp 

i.c.m. vloerverwarming 

Mitsubishi Ecodan 

met 200 liter 

boilervat 

Warmteafgifte via 

vloerverwarming op 

laag 

temperatuurniveau 

Sanitair warm water Elektrische lucht-water 

warmtepomp met 

boilervat 

Mitsubishi Ecodan 

met 200 liter 

boilervat 

Laagtemperatuur 

systeem (50°) met 

legionellaprogramma 

Zonnestroomsysteem Zonnepanelen Bisol zonnepanelen 

en Growatt 

omvormer 

Monokristallijn panelen 

met een vermogen van 

360 Wp. 

Tabel 1: Overzicht installaties 
 
 

  Ventilatiesysteem 
 

Uw woning is uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem, dat 

zorgt voor een gezond leefklimaat voor u als bewoner. Ventileren 

betekent dat vervuilde binnenlucht wordt vervangen door schone 

buitenlucht. De lucht in uw woning wordt vervuild door vochtproductie 
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bij koken, douchen, wassen etc. en door het produceren van CO2 bij 

het ademen. Vroeger ging het ventileren van een woning bijna vanzelf, 

de schone lucht kwam via kieren en spleten de woning binnen. Door 

de huidige luchtdichte bouwwijze moet er nu op een andere manier 

geventileerd worden. 

3.1.1 Mechanische ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 

Om voldoende te ventileren is uw woning uitgerust met een mechanisch 

ventilatiesysteem dat enerzijds vervuilde binnenlucht afzuigt in 

toiletruimte, badkamer en keuken en anderzijds schone buitenlucht in 

de slaapkamers en woonkamer blaast. 

 
Warmteterugwinning houdt in dat de warme luchtstroom (binnenlucht) 

en de koude luchtstroom (buitenlucht) in een warmtewisselaar langs 

elkaar stromen. Doordat de luchtstromen elkaar passeren, wordt 

warmte van de af te voeren binnenlucht overgedragen op de koude 

buitenlucht. Zo wordt de ventilatielucht (tijdens de stookperiode) 

voorverwarmd. Als het in de warme (zomer)periode binnen warm is, 

wordt door middel van een ‘bypass’ in de installatie, de voorverwarming 

tijdelijk uitgeschakeld. Zo krijgt u in deze periode automatisch koelere 

schone lucht in uw woning zonder dat u hiervoor de ramen hoeft open 

te zetten. Het openzetten van ramen zal leiden tot onbalans van het 

systeem, waardoor het energieverbruik hoger zal zijn (uitgezonderd 

het koel houden in de zomer zie 3.3.8). 

 

 
Figuur 3: Schematische weergave balansventilatiesysteem 
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3.1.2 Bediening ventilatiesysteem 

Het ventilatiesysteem wordt bediend met behulp van de schakelaar 

die in figuur 4 is weergegeven. Het systeem is uitgerust met vier 

verschillende ventilatiestanden: 

 
1. Laag 

2. Middel 

3. Hoog 

4. Timer, kort indrukken van de 

knop resulteert in 10 

minuten maximale ventilatie 

en lang indrukken (>2sec) 

resulteert in 30 minuten 

maximale ventilatie. 

 
Figuur 4: Bediening ventilatie 

 

Bij aanwezigheid in de woning is het advies om zoveel mogelijk stand 

2 (of 3 bij veel bezoek) te gebruiken. Als u niet aanwezig bent kunt u 

terugschakelen naar stand 1. De timer kunt u inschakelen voordat u 

gaat douchen of als u gaat koken. 

 
In geval van een luchtalarm (een sirene die wordt gebruikt om de 

bevolking te waarschuwen voor gevaarlijke situaties), trek dan de 

stekker van de WTW-unit uit het stopcontact. Zo voorkomt u dat 

gevaarlijke lucht de woning binnenkomt. 

3.1.3 Ventilatie in de keuken 

In de keuken zijn afzuigventielen in het plafond aanwezig voor de 

afvoer van vervuilde lucht. Deze zorgen er dus ook voor dat kookdamp 

en kooklucht wordt afgevoerd. Vindt u dit onvoldoende, dan mag u als 

huurder zelf een recirculatiekap met koolstoffilter plaatsen. Deze 

afzuigkap voert geen lucht af, maar reinigt de kooklucht van stank en 

vet voordat deze de ruimte ingaat. De kookdamp wordt vervolgens 

afgevoerd via de afzuigventielen.  

Het aansluiten van een afzuigkap met een motor op één van de 

ventielen in het plafond is niet toegestaan. Door dit te doen wordt het 

ventilatiesysteem in uw woning ontregeld. Ook het plaatsen van 

afzuigkappen met een afvoer rechtstreeks naar buiten ontregelen het 

systeem en mogen dus niet in de woning geplaatst worden. 
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3.1.4 Schoonmaken ventielen 

De afzuigventielen van de mechanische ventilatie worden vet en vuil 

door afvoer van de vervuilde lucht. Daarom is het noodzakelijk om ze 

elk halfjaar schoon te maken. Dit kunt u heel eenvoudig doen door een 

vochtige doek langs het afzuigventiel te halen. De ventielen zijn de 

ronde witte roosters in het plafond. De meeste afzuigventielen kunt u 

geheel of gedeeltelijk loshalen en in zijn geheel met een zachte 

zeepoplossing reinigen. 

3.1.5 Schoonmaken en vervangen van filters 

De filters in de ventilatie unit houden het vuil uit de lucht tegen. Dit vuil 

kan na verloop van tijd de luchtdoorstroming belemmeren. Als filters 

tussentijds vervuild zijn, kunnen ze gereinigd worden met een 

stofzuiger. Hierbij het advies om dit maandelijks te doen zodat u altijd 

schone filters heeft. De twee filters kunt u eenvoudig vervangen door 

deze los te nemen uit het toestel (zie figuur 5). Lees voor gebruik de  

gebruiksaanwijzing en/of de technische omschrijving. 

Het vervangen van de filters of leveren van de filters voor vervanging 

wordt verzorgd vanuit MeerWonen. Indien noodzakelijk laat 

MeerWonen ook de kanalen reinigen.  

 

 
Figuur 5: Ventilatie unit met uitneembare filters 
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3.1.6 Tips voor het ventileren 

• Ventileer de woning continu via de middelstand van de 

mechanische ventilatie (stand 2); 

• Ventileer op hoogstand (stand 3) tijdens koken, douchen en 

andere activiteiten waarbij de binnenlucht wordt vervuild. Ook bij 

veel bezoek is extra ventilatie wenselijk; 

• Zorg dat de ventilatielucht door de woning kan circuleren door de 

kieren onder de binnendeuren vrij te houden; 

• Reinig ventielen om de zes maanden; 

• Vervang filters regelmatig; 

• Wordt het binnen te warm, dan kunt u de thermostaat van de 

vloerverwarming op 15°C zetten. Houd de warmte buiten door 

overdag de ramen gesloten te laten en ’s avonds, wanneer het 

afgekoeld is, de ramen open te zetten. 



Pagina 12  

 

 

3.3 Verwarmingssysteem 

 
3.3.1 Werking 

Met de luchtwarmtepomp worden de woning en het tapwater 

verwarmd. De luchtwarmtepomp bestaat uit een buitenunit en een 

binnenunit. De binnenunit is voorzien van een 200 liter boilervat om 

over voldoende warm kraanwater te beschikken. Door middel van de 

buitenunit wordt warmte onttrokken uit de buitenlucht. 

 
Een warmtepomp is een energiezuinige manier van warmte- 

opwekking. Ook in de winterperiode wanneer de buitenlucht 

temperatuur laag is, is het rendement van de warmtepomp nog veel 

hoger dan het rendement van een gasketel. Met uw warmtepomp 

wordt de temperatuur van het water verhoogd  tot het gewenste niveau 

(circa 50°C). 

Uw luchtwarmtepomp bestaat uit de volgende technische apparaten: 

• Binnenunit - Mitsubishi Ecodan EHST20D-VM2C / ERST20D-VM2C 

• Buitenunit  - Mitsubishi Power Inverter PUHZ-SW50VKA 

  

De binnenunit staat bij u op zolder (in de technische ruimte/ techniek-

kast) en de buitenunit staat bij u op het dak in de aluminium ombouw 

(in de schoorsteen). In figuur 6 is de werking van de luchtwarmtepomp 

gevisualiseerd. 

 
 

Figuur 6: Werking warmtepomp 
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3.3.2 Warmteafgifte vloerverwarming 

Door de inzet van een laag temperatuur verwarmingssysteem 

(warmtepomp), met een watertemperatuur van 30 °C, is veel massa met 

een groot verwarmingsoppervlak nodig. Daarom is uw woning uitgerust 

met vloerverwarming. Naast een efficiënte manier van verwarmen, 

heeft vloerverwarming als bijkomend voordeel dat de luchtbeweging 

in uw woning wordt beperkt, waardoor er minder stof rond beweegt. 

Doordat water met een relatief lage temperatuur (30°C) door de 

vloerverwarming stroomt, voelt u niet dezelfde behaaglijke verwarming 

als dat u bij een conventionele radiator zult voelen. Daarentegen zorgt 

dit laag temperatuur vloerverwarmingssysteem voor een zeer 

constante temperatuur binnen uw woning. 

 
Door middel van de thermostaat in uw woonkamer kan de gewenste 

temperatuur worden ingesteld. Voor een optimale werking van de 

vloerverwarming en uw eigen comfort wordt geadviseerd een 

constante temperatuur aan te houden. De vloerverwarming is een 

zogenaamd traag werkend systeem. Het duurt lang voor de massa is 

opgewarmd, en het duurt ook lang voor de massa is afgekoeld. Bij het 

instellen van een hogere temperatuur kost het veel energie en duurt 

het vrij lang voordat de gewenste temperatuur bereikt is. De standaard 

in te stellen woningtemperatuur is 20 graden (conform uitgangspunten 

NOM-EPV). 20 graden in een optimaal geïsoleerde en geventileerde 

woning voelt zeer behaaglijk aan en is niet te vergelijken met 20 

graden in een traditionele woning. Uiteraard kunt u de temperatuur 

hoger instellen, maar dan verbruikt u meer dan berekend conform de 

EPV uitgangspunten. 

 
Figuur 7: Thermostaat warmtepomp 

 
Let op! Het verhogen van de temperatuur per graad Celsius kan een hele dag duren. 
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3.3.3 Warmteafgifte vloerverwarming/ Na regeling 

De vloerverwarming van de begane grond en de verdieping worden 

bediend met één thermostaat die in de woonkamer hangt. Als de 

temperatuur in de woonkamer gelijk is aan de ingestelde gewenste 

temperatuur op de thermostaat, schakelt de gehele vloerverwarming 

van de woning uit (ook als de gewenste temperatuur op de verdieping 

nog niet bereikt is). 

Op de overloop is een na-regelaar geplaatst, waarmee u de 

temperatuur op de verdieping ca. 1 á 2 graden lager kunt instellen dan 

de temperatuur in de woonkamer. Wanneer in de woonkamer geen 

warmtevraag is, zal het systeem uitschakelen. 

3.3.4 Tips voor het verwarmen 

Bij het gebruik van de vloerverwarming wordt het volgende geadviseerd: 

• Stel uw kamerthermostaat zoveel mogelijk in op een constante en 

lage vertrektemperatuur (ter beperking van uw energieverbruik); 

• Als u de temperatuurinstelling op de kamerthermostaat wijzigt, 

houd er dan rekening mee dat de vloertemperatuur langzaam 

wijzigt (ongeveer 1 graad Celsius per dag); 

3.3.5 Warmteafgifte badkamerradiator 

In de badkamer is naast de vloerverwarming ook een lage temperatuur 

radiator aanwezig. Deze radiator is ideaal om uw handdoeken te 

drogen. Omdat het om een lage temperatuur radiator gaat en dit een 

traag werkend systeem is, adviseren we de radiator op een constante 

temperatuur te laten staan. 

3.3.6 Ontluchten van vloerverwarming 

De vloerverwarming in uw woning kan lucht bevatten. U merkt dan dat 

de vloerverwarming minder warm wordt en/of een borrelend geluid laat 

horen. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat u het systeem 

regelmatig ontlucht op het hoogste punt in uw woning. Dit is boven bij 

de binnenunit van de warmtepomp. Gebruik voor het ontluchten het 

speciale ontluchtingssleuteltje. Deze vindt u bij de binnenunit van de 

warmtepomp. 
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3.3.7 Verwarmen van tapwater 

Voor het dagelijks gebruik en het douchen heeft u warm water nodig. 

Het koude leidingwater wordt hiervoor met behulp van de warmtepomp 

verwarmd tot 50°C. Om snel warm water te kunnen leveren wordt een 

voorraad warm water opgeslagen in een boilervat van 200 liter 

(geïntegreerd in de binnenunit van de warmtepomp). Om de groei van 

bacteriën tegen te gaan, wordt de temperatuur van het water in het 

boilervat regelmatig verhoogd, met een automatisch ingesteld 

legionellaprogramma, tot 65°C.  

De boiler levert als deze vol is voldoende water voor 20 minuten douchen 

met de thermostaatkraan op de normale begrensde standen 

(temperatuur en doorstroming). Als het water op is duurt het geruime tijd 

voordat er weer heet water beschikbaar is. Het opnieuw vullen en 

opwarmen van de volledige boiler duurt circa 1.5 uur.   

3.3.8 Koel houden in de zomer 

Zomers is het overdag buiten warm en schijnt vaak de zon. Wanneer 

de woning ten gevolge van deze warmte en zoninstraling te veel 

opwarmt, kunt u op de volgende manieren ventileren: 

• Voorkom dat de zon rechtstreeks de woning inschijnt, bijvoorbeeld 

door gebruik van jaloezieën; 

• Bij warm weer, houdt u ramen en deuren overdag gesloten; 

• Zet draai- en kiepramen ’s nachts open, wanneer het buiten afgekoeld 

is. Zet ook binnendeuren open, zodat de woning goed geventileerd 

wordt.
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3.4 Zonnepanelen 
 

Het zongerichte dakvlak van uw woning is voorzien van zonnepanelen, 

waarmee u uw eigen duurzame stroom opwekt. De zonnepanelen 

leveren gelijkstroom. Daarom bevindt zich in de technische ruimte in 

uw woning een omvormer. Die omvormer zet gelijkstroom om in 

bruikbare elektriciteit (230 Volt wisselstroom). 

 

 
Figuur 9: Zonnepanelen op het dak 

 

De opgewekte zonnestroom wordt allereerst verdeeld over de 

elektrische apparaten in uw woning die op dat moment om energie 

vragen. Op het moment dat de energieproductie groter is dan de 

energievraag, levert u stroom terug aan het elektriciteitsnet. Op het 

moment dat de zoninstraling niet voldoende is, schakelt de omvormer 

zichzelf uit en wordt er geen energie opgewekt. Mocht u op een 

bepaald moment meer energie verbruiken dan dat er wordt opgewekt, 

dan gebruikt u energie van het elektriciteitsnet. Dit is één van de 

redenen waarom u wel een leveringscontract bij een 

energiemaatschappij moet afsluiten. Elke energieleverancier heeft 

hiervoor zijn eigen manier van verrekenen, dus een goed vergelijk van 

de aanbieders is belangrijk. 

 

Wanneer u energiebewust gebruik maakt van uw woning, kunt u 

gemiddeld gedurende het gehele jaar op een energienota van nul 

uitkomen. Als u elektrische apparaten gebruikt, doe dat dan bij 

voorkeur als de zon schijnt en de zonnepanelen stroom leveren. Dat 

is het beste voor het milieu en bespaart u het meest.  
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Via de omvormer kunt u zien of de zonnepanelen stroom leveren. (zie 

ook 3.4.1. ) Ook als het niet heel zonnig is, kunnen de zonnepanelen 

al stroom leveren. 

- Huisnummers 14 t/m 26 even (voorzijde 5 zonnepanelen en de 

achterzijde 15 panelen (totaal 7200WP). 

- Huisnummers 11 t/m 23 oneven (voorzijde 15 zonnepanelen en de 

achterzijde 5 panelen (totaal 7200WP).  

3.4.1 Omvormer 

De omvormer in de technische ruimte moet zijn warmte kwijt kunnen 

en daarom vrij opgehangen worden. Zet niets op de omvormer en 

hang er ook niets overheen, want dan kan het apparaat zijn warmte 

niet kwijt. Wanneer er veel zon op de zonnepanelen schijnt, kan de 

omvormer een ventilerend geluid maken en bij automatisch in- en 

uitschakelen een klikkend geluid. Als dit het geval is weet u dus dat de 

zonnepanelen stroom leveren. Wees u wel bewust van het feit dat de 

omvormer bij daglicht bijna altijd geluid zal produceren. 

 
De omvormer heeft een scherm waarop u de prestaties van de 

zonnepaneleninstallatie kunt aflezen. Om het scherm te activeren 

moet u op de omvormer kloppen. Het scherm toont dan de volgende 

gegevens: 

• Op de eerste regel wordt de status van de omvormer weergegeven; 

• Op de tweede regel wordt o.a. de elektriciteitsopbrengst van de dag 

van aflezen weergegeven. Tevens wordt de totaalopbrengst vanaf de 

inwerkstelling van de installatie weergegeven. 

 

 

• Figuur 10: Growatt omvormer 
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Op het scherm is nog veel meer af te lezen. Bent u daarin 

geïnteresseerd, dan kunt u dat terugvinden in de gebruiksaanwijzing 

van de omvormer. 

 
Let op: 

De omvormer werkt alleen wanneer de zoninstraling voldoende is. 

Wanneer er geen zon schijnt (bijvoorbeeld ’s avonds of bij slecht 

weer), werkt de omvormer niet en licht het scherm niet op. 

 

Controleer regelmatig de werking van de zonnepanelen. Als de 

installatie niet correct functioneert, licht op het scherm van de 

omvormer een rood LED-lampje op of gaat knipperen. Op het scherm 

verschijnt de tekst ERROR plus een code. Meld deze storing bij 

MeerWonen. Elke dag dat het systeem niet functioneert, levert het 

geen stroom op en dat heeft invloed op uw energierekening. De 

werking van het zonnepanelensysteem is schematisch weergegeven 

in figuur 11 . 

 
 

Figuur 11:  Werking zonnestroomsysteem 
 

3.4.2 Onderhoud 

Zowel de zonnepanelen als de omvormer behoeven geen periodiek 

onderhoud. Het opwekkingsvermogen van de panelen daalt naarmate 

meer vuil zich ophoopt op het oppervlak van de zonnepanelen. Het 

schoonmaken zal alleen worden uitgevoerd als dit noodzakelijk blijkt. 
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3.5 Huishoudelijke apparatuur en inductie koken 
 

Bij de aanschaf en gebruik van huishoudelijke apparaten speelt het 

verbruik een belangrijke rol. Een aanzienlijke energiebesparing is 

mogelijk door bij aanschaf te kiezen voor energiezuinige apparatuur 

en verlichting en door deze ook energiezuinig te gebruiken. Om uw 

energiekosten zo veel mogelijk te beperken volgen hier een aantal 

tips: 

• Koop een formaat apparaat dat past bij uw gebruik en gezinssituatie. 

Een bescheiden formaat televisie verbruikt bijvoorbeeld minder 

energie dan een grotere; 

• Let op energielabels, keurmerken en het vermogen van een apparaat. 

Deze vertellen u welk apparaat het zuinigst is. Zo is een apparaat met 

label A+++ het zuinigst in zijn soort; 

• Bij verlichting geldt dat Ledverlichting het energiezuinigst is. Een oud 

en een nieuw energielabel kunt u niet met elkaar vergelijken. Zo kan 

een lamp van energieklasse A volgens het oude energielabel 

energiezuiniger zijn dan een lamp van energieklasse A+ uit de nieuwe 

categorie. Wilt u oude lampen met nieuwe lampen vergelijken? Deel 

dan het aantal lumen door het aantal Watt. Hoe hoger dit getal, des te 

zuiniger de lamp. 

• Let bij aanschaf van verlichtingsarmaturen op dat daar energiezuinige  

lampen in passen. 

 

In de NOM-EPV woningen wordt als extra, standaard een 

inductiekookplaat toegepast. 
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 De ervaring van koken op inductie is vergelijkbaar met het koken op 

gas. De verschillen zitten in de wijze van: 

• opwarmen, bij inductie wordt alleen de pan warm door middel van 

magnetische stralen. 

• bedienen, bij inductie via tiptoetsbediening. 

• reinigen, bij inductie gaat het om een vlakke plaat die eenvoudig te 

reinigen is. Let daarbij op dat de plaat heet is na gebruik doordat de 

pan zijn warmte ook afgeeft aan de kookplaat. 

• verbruik, bij inductie er sprake van een laag energieverbruik.  

 

Wel moet u pannen gebruiken die geschikt zijn voor inductie.  

 

3.5.1 Monitoring 

Om goed inzicht te krijgen in het verbruik worden het energieverbruik 

en de opwekking door de zonnepanelen gemeten en ook digitaal 

inzichtelijk gemaakt. Het stroomverbruik en de stroomopbrengst kunt 

u direct aflezen in de meterkast op de meters , de omvormer en via de 

app van Mijnenergiebundel of de internetsite mijnenergiebundel.nl. 

Digitaal krijgt u onder ander te zien: 

- Het gebouwgebonden elektra verbruik. 

- Het eigen (huishoudelijk) elektra verbruik. 

- De door de zon opwekte elektra opbrengst. 

- Het weer. 

- Informatie over sluipenergie verbruik. 

- Tips voor besparing alleen via internet). 

 

Door het monitoren kunt u dus controleren de u binnen de NOM-EPV 

kaders blijft.  

http://www.mijnenergiebundel.nl/
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4.  Regels  
 
4.1 ZAV (Zelf aangebrachte voorzieningen) 
Wat mag wel en wat niet in een NOM woning? 

De woning moet luchtdicht blijven, de isolatiewaarde mag niet 

afnemen en installaties  mogen niet worden aangepast of anders 

ingesteld. De woning is gecertificeerd op basis van de huidige 

kwaliteit. Bij ongeoorloofde wijzigingen in de woning kan er geen 

garantie worden gegeven op de prestaties van de woning. Daarom 

geldt het volgende: 

• Geen kattenluikje. 

• Geen kranen of extra elektrapunt buiten in de gevels. 

• Geen extra dakraam of dakkapel mogelijk. 

• Geen haard. 

• Geen gaten of bevestigingen in de vloeren, voor- en achtergevel 

en dak (Bij de binnenmuren en woningscheidende muren kan dit 

wel). 

 

Let op! Een zonnescherm mag pas worden aangebracht na akkoord 

van MeerWonen (en alleen als dit goed gemonteerd wordt aan het 

metselwerk van de buitengevel). 

 

4.2 Afspraken MeerWonen-huurder (EPV contract) 
 
MeerWonen verhuurt de woning met NOM (EPV)garantie conform 

het EPV-contract waarin is vastgelegd dat de woning voldoet aan de 

NOM. In het kort hierbij de belangrijkste afspraken die wij met u 

maken: 

• De huurder betaalt voor deze woonkwaliteit de Energie Prestatie 

Vergoeding (EPV) aan MeerWonen. 

• De huurder verleent toestemming voor de noodzakelijke monitoring. 

• De verrekening loopt via de energieleverancier waarbij u zich heeft 

aangesloten. 

➢ Is uw totale verbruik van elektriciteit lager dan de elektriciteit die door 

de zonnepanelen geleverd is, dan krijgt u geld terug.  

➢ Is uw totale verbruik van elektriciteit hoger dan de elektriciteit die 

door de  zonnepanelen geleverd is, dan moet u hiervoor bij betalen. 

➢ Goed vergelijk van energieleveranciers is belangrijk. 

 

 

 



Pagina 22  

 

 

5. Service 

 
Als er een storing is bij één van de installaties, probeert u dan eerst 

met behulp van de verstrekte gegevens de storing zelf op te lossen. 

Lukt dat niet, dan kunt u als huurder de klachten en of storingen 

melden bij MeerWonen of bij de aan u kenbaar gemaakte installateur. 

 
 
 


