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Mechanische ventilatie
Heeft u vochtproblemen of schimmel in huis? Door mechanische
ventilatie in uw woning aan te brengen, kan Stek dit probleem
oplossen. Vochtige lucht wordt dan naar buiten afgevoerd. Zo verbetert
de luchtkwaliteit in uw woning. Omdat droge lucht makkelijker te
verwarmen is, bespaart u ook nog eens energie én geld.

Mechanische ventilatie.

Hoe gaat Stek te werk?
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	Via bestaande buizen in uw woning wordt
vochtige lucht uit uw keuken, toilet en
badkamer afgevoerd.
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	Heeft uw woning deze buizen niet, dan
leggen we die nieuw aan.
	Op zolder plaatsen we de ventilatie-unit.
De vochtige lucht wordt door dit apparaat
naar buiten afgevoerd.

Mechanische ventilatie
voorkomt vochtproblemen.

Wat moet u
zelf doen?
Wat vragen we van u?

Om de mechanische ventilatie aan te brengen op
zolder, hebben we voldoende werkruimte nodig.
We vragen u daarom een deel van uw zolder leeg
te maken met spullen. Welk deel dit precies is,
laten we vooraf weten.
Als we gebruik kunnen maken van bestaande
ventilatiekanalen, dan duren de werkzaamheden
ongeveer een dag. Moeten we nieuwe kanalen
aanbrengen, dan nemen de werkzaamheden
meer tijd in beslag. U wordt hierover vooraf
geïnformeerd.
Heeft u in de keuken zelf een afzuigkap met motor
aangebracht? En is deze aangesloten op een
bestaand ventilatiekanaal? In veel gevallen zal
deze aansluiting verwijderd moeten worden. Wij
denken graag met u mee voor een goede oplossing.
Als u straks een mechanische ventilatie heeft,
reageert deze zelf op vochtige lucht in uw keuken,
toilet en badkamer. U kunt de installatie ook
zelf bedienen. Hoe alles precies werkt, staat
beschreven in de gebruiksaanwijzing die u krijgt.

Waarom is mechanische
ventilatie belangrijk?
De mechanische ventilatie voert vochtige lucht
naar buiten af. Maar het is ook belangrijk om
zelf actief frisse lucht binnen te laten. Waarom?
Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën,
luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen.
Bovendien kunnen muren gaan schimmelen.
Een droge en goed geventileerde woning is
daarnaast makkelijker te verwarmen.

Een paar tips voor een gezond binnenklimaat:
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	Zorg dat ventilatieroosters altijd (een klein
stukje) open staan.
	Open regelmatig uw ramen.
	Ventileer extra als u kookt, doucht, klust in
huis of visite hebt.
	Rook zo min mogelijk binnenshuis.
	Verminder het vocht in huis door de was
buiten te drogen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Dat kan via energiebesparing@stek-wonen.nl.
Of bel met Stek op 0252 – 430 500 en vraag naar
René de Winter, projectleider Energieplan.

