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6100 mechanische ventilatie 
             

Voor de volgende ruimten brengen wij mechanische afzuiging aan; 
• Keuken 
• bijkeuken 
• toiletten 
• badkamers 
• garage 
 
Voor de af te zuigen hoeveelheden gaan wij uit van het Bouwbesluit en de NEN 1087. 
De garage zal middels een dakafzuigventilator worden geventileerd. Deze monteren we in 
het dak. Er is daar verder geen kanalenstelsel nodig. 
Een Nefit VentiLine ventilatiewarmtepomp zorgt grotendeels voor de ventilatie van de 
woning én gebruikt de afgevoerde ventilatielucht als duurzame warmtebron voor 
verwarming en warm tapwater. De resterende ventilatielucht verplaatsen we met een kleine 
separate ventilator. Aan de perszijde van de ventilator sluiten we met tussenkomst van 
flexibele slang de dakkap aan. In de af te zuigen ruimten plaatsen we één afzuigrozet. In 
ruimten waar meer afgezogen moet worden dan 75 m³/h plaatsen we twee afzuigrozetten. 
De afzuigrozetten op de begane grond zullen met rechthoekige instortkanalen op de 
ventilator worden aangesloten. De afzuigrozetten op de eerste verdieping zullen met ronde 
kanelen op de ventilator worden aangesloten. Door het te creëren onderdruk in de af te 
zuigen ruimte wordt er eveneens lucht vanuit de verblijfsruimten afgezogen. Hiervoor 
moeten er door derden roosters met voldoende netto doorlaat geplaatst worden in de gevels 
of buitenraamkozijnen. In deuren of onder deuren is ook voldoende doorlaat nodig om de 
lucht te verplaatsen ven de ene naar de andere ruimte. Over het algemeen kan worden 
volstaan met openingen onder de deur. Per 1 dm³/s is een opening van 12 cm² nodig. Voor 
een toiletdeur (afzuiging is 7 dm³/s of 25 m³/h) is dan 7x12=84 m² opening nodig. Bij 
stompe deuren kan alleen de spleet onder de deuren als overstroomvoorzieningen worden 
aangemerkt. Voor de toiletdeur komt dat overeen met een spleet van ongeveer 1 cm. Bij 
opdekdeuren kunnen ook de spleten langs de stijlen en de bovendorpel als 
overstroomvoorziening worden aangemerkt. Standaard kan bij een opdekdeur uitgegaan 
worden van een doorlaat van 16 dm³/s. Dit is gebleken uit onderzoek en metingen van de 
afdeling Bouwfysica van de gemeente Rotterdam. Voor een grotere doorlaat moet ook hier 
de spleet onder de deur worden vergroot. 
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UITSLUITSELS 
             

Algemeen 

• B.T.W. 
• Hak-, breek- en freeswerk. 
• Alle stut-, sloop- en grondwerkzaamheden. 
• Het elektrisch aansluiten van toestellen. 
• Bouwkundige werkzaamheden. 
• Schilderwerkzaamheden. 
• Timmerwerkzaamheden. 
• Kitwerkzaamheden. 
• Gaten boren groter dan 12 mm. 
• Elektra-hulzen. 
• Kosten van diefstal en beschadiging van materialen, welke opgeslagen en / of 

gemonteerd moeten worden, in niet of slecht afsluitbare ruimtes. 
• Kosten voor breuk of beschadiging van materialen tijdens opslag en montage, welke 

niet door ons geleverd worden maar wel gemonteerd. 
• Kosten voortvloeiende uit het beveiligen van de bouwplaats volgens de Arbo-wet. 
• Alle bijkomende kosten wanneer blijkt dat er asbest of vervuilde grond aanwezig is. 

 

Mechanische ventilatie  
• Het verzorgen van de luchttoevoervoorzieningen.  
• Het verzorgen van overstroomvoorzieningen in deuren. 

 
 

 


