Adres
Te checken bij de CV-check
Het is bij deze check niet de bedoeling dat je allerlei instellingen van de bewoner gaat
veranderen. Het is meer een bewustwordingsproces om aan te geven waar mogelijk
verbeteringen kunnen worden behaald.
De CV-check bestaat uit twee delen:
1. de instellingen van de ketel en
2. de mogelijkheid tot waterzijdig inregelen.
Om dat je voor de instellingen van de ketel vaak een menu in
moet, is het handig om de gebruiksaanwijzing te hebben.
Deze kan je eventueel bij de website van de fabrikant
downloaden.

Let op: je mag niet de mantel van de ketel eraf
halen!

1 – instellingen van de ketel
Fabrikant, type en leeftijd
Word je ketel onderhouden? (bv per
contract 1x per jaar of per 2 jaar? Of
incidenteel). Bij welke installateur?
Conventioneel, VR of HR?
Wordt er wel eens ontlucht?
cv-watertemperatuur maximaal?
Tapwatertemperatuur?
Wordt de eco-stand gebruikt?
cv-ketelvermogen in kW
Vermogen van de circulatiepomp
(percentage of stand)
Nadraaitijd van de circulatiepomp
Gewone (aan/uit), klok- of modulerende
thermostaat? (zegt je thermostaat “klik”? (=
aan/uit))
Nachttemperatuur?
Is er een filter? (Heeft het binnenwerk,
ontluchter, pomp of B-klep vastgezeten?)
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Jaarverbruik (ongeveer)
Gas
Water
Elektra (piek)
Elektra (dal)

2 – mogelijkheid tot waterzijdig inregelen
Totaal aantal radiatoren?
Hoeveel radiatoren worden gebruikt in
de zomer? (nooit alles dicht zetten)
Hoeveel radiatoren worden gebruikt in
de winter?
Hoeveel thermostaatknoppen zijn er?
Hoeveel zijn (mogelijk) via de
radiatorkraan in te regelen?
Is er vloerverwarming?
Is er een convectorput?
Wordt er gebruik gemaakt van
radiatorfolie tegen de muur? Of tegen de
verwarming?
Staan er banken, gordijnen of
ombouwen voor de verwarmingen?
Zijn sommige ruimtes niet warm te
stoken?
Zijn sommige ruimtes altijd heet?
Is er last van ruisgeluid in leidingen?
Worden sommige radiatoren heel erg
heet?
Zijn er andere klachten? Of zijn er juist
geen klachten?
Overige opmerkingen

Ben je als bewoner van het
Soesterkwartier geïnteresseerd in een
technische optimalisatie door een
kundige installateur à ± €120,- (eerst 50
krijgen €50,- korting).
Vul ook contactgegevens in (tel. / e-mail)
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