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Beste bewoner,
Bij deze brief ontvang je een ontluchtingssleuteltje voor de verwarming en een handleiding hoe je
deze kan ontluchten. Wij verzoeken je dit zo spoedig mogelijk te doen om problemen met de
verwarming in de aankomende winter zoveel mogelijk te voorkomen.

Handleiding verwarming ontluchten
Het is belangrijk om de verwarming (radiator) in je kamer minimaal één keer per jaar te ontluchten. Dit om te
voorkomen dat deze niet goed meer warm wordt. Als jouw verwarming niet goed warm wordt gedurende
het jaar probeer deze dan altijd eerst te ontluchten voordat je een reparatie verzoek indient.
Lees eerst de hele handleiding aandachtig door voordat je begint!
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Draai de thermostaatknop van de verwarming helemaal open
Wacht een half uur
Draai de thermostaatkraan helemaal dicht
Wacht nu weer een half uur. De lucht moet zich boven in je radiator verzamelen.
Boven op de verwarming, zit het ontluchtingskraantje. (zie onderstaande foto)

Stap 6

Zet het sleuteltje dat je van ons hebt gekregen op het ontluchtingskraantje en houd er een doekje bij.
(zie onderstaande foto)
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Stap 7

Draai het kraantje een kwartslag open (tegen de klok in) en wacht tot er een straaltje water uit komt.
Soms komt er direct een straaltje water uit en soms eerst lucht en daarna pas water. Pas op het water
kan warm zijn!
Stap 8 Zodra er een straaltje water uit het ontluchtingskraantje komt wacht je nog een seconde of 5. Daarna
draai je deze weer dicht.
De verwarming zou nu weer optimaal moeten werken! Is je thermostaatknop kapot of heb je
een ander reparatieverzoek? Meld het bij Stadswonen Rotterdam.
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