
 

Waaraan herkent u een vochtprobleem in huis? 

• U krijgt te maken met een hoger energieverbruik voor het verwarmen van uw 
huis. 

• Het loslaten van behang of stucwerk. 
• Uw was droogt minder snel. 
• Er ontstaat condens op de ramen en er ontstaan andere koude plekken. 
• Zilvervisjes en/of pissebedden komen tevoorschijn. 
• Vochtige en/of schimmelplekken in huis. 
• Algen op de muren. 
• Er hangt een muffe en bedompte geur in huis. 

Vochtprobleem oplossen? 

• Zet in de winter  de kamerthermostaat niet onder de 15 graden. Hoe warmer de 
woning zelf is, hoe minder kans op condensatie. 

• Ventileer en laat de woning goed luchten. 
• Wanneer u klaar bent met douchen, maak de wandtegels droog met een doek of 

met een trekker. 
• Zet tijdens het koken de afzuigkap aan, de condens gaat daarmee weg. 
• Verminder de vochtproductie in huis: hang de was buiten op. 
• Laat je woning extra luchten wanneer er bezoek is geweest. 

Waarom ventileren? 

Door te ventileren wordt de vochtige en vervuilde lucht afgevoerd naar buiten. Elke dag 
produceren bewoners, huisdieren en planten vocht in een huis. Is uw woning goed 
geïsoleerd, dan is het extra belangrijk om goed te ventileren 

Hoe kan ik mijn huis ventileren? 
Om uw huis goed te ventileren moet u dag en nacht ventilatieroosters en/of klepraampjes 
openzetten. Ventileer vooral na het koken, douchen en slapen. Alleen luchten (zoals de 
ramen korte tijd openzetten) is niet genoeg. Na een half uurtje is de frisse lucht namelijk 
verdwenen en hopen vocht en stoffen zich weer op in de woning. Daarnaast vervuilen 
kookluchtjes, rook en allergieopwekkende stoffen de lucht. 

Heeft u nog vragen?  

Neem dan contact op met Patrick Hoogenboom telefoon: 071 - 310 15 94 of Joke Honders 
telefoon: 06 - 10 71 98 96 of via mail: energie@stichtingmeerwonen.nl 
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