Zelf Aangebrachte Voorzieningen
Aanpassingen aan installaties

Toestemming
nodig?

Mag blijven
bij einde huur?

Vergoeding
mogelijk?

Onze opzichter adviseert u graag over een aansluiting voor bijvoorbeeld een was- of
vaatwasmachine of het aanleggen van een buitenkraan. Bovendien heeft Reggewoon
hierover een aantal spelregels opgesteld. In deze brochure informeren wij u daarover.
Daarnaast moet u voldoen aan de eisen en richtlijnen van Reggewoon. Deze vindt u
op onze website.
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Aanbrengen extra elektragroep
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Aansluiting buiten(gevel)verlichting
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Aanbrengen aansluiting wasdroger
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Aanleggen en/of verplaatsen gasleiding
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Verplaatsen of bijplaatsen radiator
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Plaatsen thermostaatkraan
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Plaatsen van een boiler
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Aanbrengen buitenkraan
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Installaties: gas, water & elektra

Opmerking

Wijzigen/uitbreiden wandcontactdozen en

Aanbrengen extra elektravoorzieningen in garage

Elektra mag niet worden afgetapt
van de algemene stroomvoorziening.

Niet toegestaan: Verplaatsen van gas-,water- en elektriciteitsmeters. Geheel of gedeeltelijk verwijderen van
de meterkast.
Voor alle genoemde zaken geldt dat deze worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Specifieke eisen

Voordat u met de werkzaamheden begint, kunt u zich laten adviseren door onze opzichter. Maak
daarvoor een afspraak. Dat kunt u telefonisch doen, maar ook per mail.
Plaatst u een CV installatie? Dan vragen wij u om tijdens de werkzaamheden en na afloop hiervan een
afspraak te maken met één van onze opzichters voor een inspectie.
Wijzigingen aan de gas-, water- en elektraleidingen laat u uitvoeren door een erkend installateur.
Als de aanpassing een toevoeging/uitbreiding is, dan heeft u het recht om deze bij verhuizing mee te
nemen. Wij verlangen dan wel dat u de installatie in de oude situatie terugbrengt.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen
aanpassingen aan installaties (blad 2)

Aansluiting wasmachine, wasdroger of vaatwasmachine

Laat u een aansluiting voor de wasmachine, wasdroger of vaatwasmachine aanleggen? Dan bent u
verplicht het stopcontact van deze apparaten aan te sluiten op een aparte elektriciteitsgroep in de
meterkast.

Aanbrengen van een buitenkraan

Bij het aanbrengen van een buitenkraan adviseren wij u om binnenshuis een stopkraan met aftapkraan
te plaatsen. Zo kunt u ’s winters bij bevriezingsgevaar de waterleiding afsluiten en aftappen.

Aanleggen van een CV installatie

Laat u een CV installatie aanleggen? Vraag voor u begint bij Reggewoon een werkbeschrijving aan.
Laat daarnaast door een installateur een capaciteitsberekening maken. Kies in alle gevallen voor een
HR CV ketel van voldoende capaciteit met warmwatervoorziening. De installatie moet bij voorkeur door
een erkend installateur worden geplaatst, maar in ieder geval worden goedgekeurd. Reggewoon
ontvangt van u een kopie van het keuringsrapport.
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Het is ook mogelijk dat wij een CV installatie voor u aanleggen. In dat geval is de aanpassing direct ons
eigendom en zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud. U betaalt hiervoor een huurverhoging.
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