
 

INFORMATIEBLAD WATERINSTALLATIES 

U wilt uw waterinstallatie aanpassen door het plaatsen van een buitenkraan of het 
aanbrengen van een vaatwasmachineaansluiting? WormerWonen kan daarmee 
akkoord gaan, als u rekening houdt met de kwaliteitseisen, die wij hanteren bij het 
afgeven van toestemming. 
 
In de folder “Klussen naar wens” hebben wij de algemene voorwaarden vermeld en in 
dit informatieblad geven wij de specifieke kwaliteitseisen die gelden voor 
aanpassingen aan de waterinstallatie. 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 
woonconsulenten adviseren u graag. 

Waterinstallatie 
Algemeen 

■ In verband met het risico van legionella en vorstgevaar dient u zich goed te laten 
informeren voordat u de plaats bepaalt van een uitbreiding op de bestaande 
installatie (lees hier ook de buitenkraan). U kunt zich hiervoor het best wenden tot 
het PWN of een erkend/waarborginstallateur. 

■ Het is aan te raden de werkzaamheden aan waterleiding en elektrische installatie 
uit te laten voeren door een erkend/waarborginstallateur. 

 
Vaatwasmachineaansluiting (zie ook informatieblad Elektriciteit) 

■ Voor de elektra-aansluiting moet een aparte groep met aardlekschakelaar worden 
aangelegd. 

■ De diameter van de afvoer moet minimaal 40 mm zijn en met voldoende afschot 
aangelegd worden en voorzien worden van een stankafsluiter. 

 
Wasmachineaansluiting (zie ook informatieblad Elektriciteit) 

■ Voor de elektra-aansluiting moet een aparte groep met aardlekschakelaar worden 
aangelegd. 

■ De diameter van de afvoer moet minimaal 40 mm zijn en met voldoende afschot 
aangelegd worden en voorzien worden van een stankafsluiter. 

■ De wasmachine moet in een lekbak worden geplaatst.  
 
Close-in boiler, Hot-fill boiler (zie ook informatieblad Elektriciteit) 

■ Een close-in boiler wordt doorgaans in een keukenonderkast geplaatst en op de 
koudwaterleiding aangesloten. Vaak moet een overstort gemaakt worden op de 
afvoer van de keuken. Er is een aparte elektragroep nodig. 

■ Een hot-fill boiler wordt in de keukenonderkast op de warmwaterleiding 
aangesloten. Voor de hot-fill boiler is minder elektrisch vermogen nodig, zodat een 
aansluiting op een niet zwaar belaste groep voldoende is. Een overstort is niet 
nodig als de warmwaterleiding van een combiketel komt en die al een 
overstortventiel heeft. 

■ Het is verstandig de boiler te installeren volgens de voorschriften van de fabrikant 
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■ Indien de boiler later weer verwijderd wordt, dient de waterinstallatie weer in de 
oorspronkelijke staat te worden gebracht. De sparingen in de keukenkast/wand 
dienen dan met de juiste materialen te worden dichtgezet. 

 


