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INFORMATIEBLAD CV-INSTALLATIE 

Het is mogelijk, dat u een cv-installatie aan laat brengen in uw woning, of uitbreidt met 
een extra radiator of thermostaatkraan. 

U kunt zelf gaan klussen, maar het is ook mogelijk de cv-installatie tegen een 
huurverhoging door WormerWonen aan te laten brengen en te laten onderhouden. Het is 
belangrijk dat u rekening houdt met de kwaliteitseisen, die wij hanteren bij het afgeven 
van toestemming. Wanneer u in een complex woont met een collectieve (cv)installatie 
zijn aanpassingen in principe niet mogelijk.  

In de folder “Klussen naar wens” hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in dit 
informatieblad geven wij de kwaliteitseisen die gelden voor de aanleg of uitbreiding van 
een cv-installatie. Als uw aanvraag aanleiding geeft voor gedetailleerdere eisen zullen wij 
die noemen bij het afgeven van de toestemming. Hebt u nog specifieke uitvoeringsvragen 
stelt u ze dan gerust aan ons. Onze wijkwoonconsulenten adviseren u graag. 

CV-installatie 

Bouwkundige en veiligheidstechnische eisen  

■ De installatie moet door een erkend/waarborginstallateur worden aangelegd. 

■ De installatietekening inclusief transmissieberekening moet vooraf ter goedkeuring 
aan WormerWonen worden voorgelegd. 

■ De cv-leidingen moeten in verzinkt staal met snelkoppelingen of press fittingen van 
verzinkt staal worden uitgevoerd. 

■ De radiatoren moeten van het merk Henrad of van gelijkwaardige kwaliteit zijn. 

■ In een ‘natte’ ruimte moet een aluminium of thermisch verzinkte radiator worden 
toegepast. 

■ Er mogen geen leidingen in de kruipruimte worden aangebracht.  

Thermostatische radiatorkraan 

■ De thermostatische radiatorkraan mag niet in dezelfde ruimte als de 
kamerthermostaat worden geplaatst. 

■ Als de gehele woning wordt voorzien van thermostaatkranen, moeten 
voorzieningen worden getroffen waardoor de cv-ketel op retourwater gaat 
moduleren. De kamerthermostaat komt hierbij te vervallen. 
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Extra radiator/ vervangen radiator 

■ Een extra te plaatsen of te vervangen radiator moet van het merk Henrad of van 
gelijkwaardige kwaliteit zijn. 

■ De wijziging van de installatie (uitbreiding) mag geen storingen aan het bestaande 
systeem veroorzaken. 

■ Het monteren van de radiator met de daarbij behorende cv-leidingen moet 
vakkundig door een installateur uitgevoerd worden (bij voorkeur dezelfde die het 
onderhoud voor de WormerWonen uitvoert). 

■ Verlenging van de cv-leidingen moeten zichtbaar met snelkoppelingen of press 
fittingen worden uitgevoerd. Ter voorkoming van galvanische corrosie moet 
hiervoor hetzelfde materiaal als het bestaande materiaal worden toegepast. 

■ Een designradiator moet voldoende vermogen hebben. 

Onderhoudtechnische eisen 

■ Bij uitbreidingen aan installaties waarvoor WormerWonen een onderhoudscontract 
met derden heeft afgesloten (bijv. cv-installaties) kan uw uitbreiding na 
goedkeuring door het betreffende bedrijf in het lopende onderhoudscontract 
worden ondergebracht. 


