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In deze 8e nieuwsbrief aandacht de eerste resultaten van het 
mechanische ventilatie zoals gebouwd in de 107

wij hadden op basis van signalen van bewoners en een stukje 
gezond verstand deze zaken al voorzien en deze worden nu idd ook 
bevestigd door de mensen die al de nieuwe ventilatie hebben 
gekregen.

Even een paar gegevens op een rij.

Als wij op internet op dit systeem 
zoeken valt als eerste op dat de  
recensies van thuiswinkel positief 
maar weinig is.
Dus de stemming is positief maar 
het zijn er weinig die gestemd 
hebben.
Dat betekend vaak één van een 
paar opties.

- Of er product wordt niet vaak gekozen en dan kun je je afvagen 
waarom niet.
- Of er wordt gesjoemeld met deze resultaten waarbij alleen de 
goede aan bod komen en slechte genegeerd.
- Of het is een low budget systeem dat wel eens waar doet wat die 
moet doen maar waar je voor iets meer geld veel meer resultaat 
haalt.

Laten wij ons baseren op het positieve en de sjoemel uitleg negeren.
Dan lijkt optie 3 het meest aansluiten op de resultaten die we nu al 
zien ontstaan.

Nu al zijn er hele straten die aangeven de stekker uit het systeem 
getrokken te hebben om de volgende reden
- het systeem maakt te veel geluid/lawaai.
- het systeem gebruikt te veel energie.
- het systeem onttrekt warme lucht waar door je nog meer stookt.

Allemaal zaken die waar wij onze zorgen al over hadden weer 
gegeven.
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Deze problemen komen uit logische feiten naar voren.
Als je te maken heb met een soort motortje dat de circulatie moet 
stimuleren is het niet gek dat die stroom verbruikt.
Dit probleem was er niet in de oude opzet.

Een ventilatie naar het dak
of boven een raam gebruikt
geen stroom en kost niets.

En deze worden beide wel 
uit de badkamer verwijderd.

daardoor je nu opeens afhankelijk bent
van een onnodige omweg, met ook nog 
eens een lelijk koud gat naast een half raam.

dus van voor lijkt het netjes maar er achter
is heel wat anders.
Dit is nooit uitgelegd en wij kunnen ons 
oprecht niet voorstellen dat dit een 
“COVID-spook” is dat men niet wist.
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We vermoeden dan ook sterk dat dit de reden is dat de 195
een heel ander systeem
gaat krijgen.
Maar hoe rendabel is die?
Grote voordeel is wel dat 
deze per ruimte aan en uit
kan en dat deze geen lelijke 
ombouw heeft.
Althans op basis van de info die wij hierover hebben gevonden.
Daarin willen we graag een slag om de arm houden.

Dan is er nog een opmerkelijk gegeven.
Men verweiderd wel de pijp op het dak maar niet het deel dat via uw 
plafond de woning in gaat

waarom wordt die niet in zijn 
geheel verweiderd en wat gebeurt
er op langer termijn met uw plafond

als condens wel door uw oude ventilatie gat kan
maar geen uitgang heeft?

Dit vinden we onacceptabel en zijn er dan ook van overtuigd dat dit 
nooit conform de daarvoor geldende regels is.
Dus vivare is dan ook 100% aansprakelijk voor de 
(gezondheid)problemen die hier uit gaan voort komen.

Ons advies op dit vlak is dan ook eis dat die uitgang op uw dak 
toegankelijk blijft, zodat u hier geen problemen mee kan krijgen.
Dit is een kleine moeite voor de dakdekkers die aan uw dak komen 
werken.
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Dan de ventilatie uitgangen, op het dak zelf.
Op het zwarte blok/schoorsteen
staan verschillende uitgangen.

Bij mij staat er 1 al zonder enige afdek compleet open en bloot.
Niet zo gek dat daar dan vocht in komt.
Vivare heeft na mijn klacht over lekkage
wel met een zanderige klei rond de pijp
het gat gedicht maar that’s it.
dus zeer waarschijnlijk zit daar nog wel 
schimmel of rot dat nog niet is opgelost.
Daarom ligt op de oranjeweg 139 het
werk ook stil.
Hier moet eerst naar gekeken worden
voor er nieuwe isolatie en dakleer op
het dak aangebracht kan worden.

Maar uw woning heeft naast deze schoorsteen ventilatie ook nog los 
staande pijpjes die uw vliering ventileert.
Die vliering is ook weer verdeelt in ruimtes en hebben nu elk een 
eigen ventilatie uitgang.

Huis 2



Nieuwsbrief NR 8

BLZ 5

Heeft ook nog
aanvullingen?
Laat ons dat

dan vooral weten

Contact
Lars Meijer
0620467722
ook op WhatsApp
Oranjeweg 139

De107vanRheden
@Gmail.com

Die ventilatie uitgangen, zitten niet alleen in de
lengte naast elkaar maar ook in de breedte.
Er is al gebleken dat hier geen rekening mee i
s gehouden en dat  hiermee de ventilerende 
werking dus is verstoord.
Ook kan weer tot problemen leiden.

Nu is de uitvoerder hier inmiddels van op de hoogte gesteld maar dat 
neemt niet weg dat er al vele huizen zijn die dus kampen met dit 
probleem.

Kortom heel veel voorkombare fouten die op hun beurt nu al voor 
problemen zorgen en alleen maar omdat vivare al jaren onvoldoende 
betrokken is geweest met de staat van de woningen en dat de 
uitvoerende partij daar onvoldoende rekening mee houden.

Terwijl de bewoners consulent aangeeft de kwaliteit te leveren op 
basis van het beschikbare budget en de onderaannemers die in 
opdracht van de aannemer op hun beurt ook maar doen wat hen 
gevraagd wordt.

Wij zijn dan ook sterk van mening dat Vivare dit onderhoud en 
verduurzaming willens en wetens met beperkte gelden en middelen 
er door heen wil drukken om zo maar te kunnen claimen dat ze aan 
de gestelde milieunorm voldoen.
Maar in werkelijkheid staat het belang van de bewoners op de laatste 
plaats.
Zo hing dat bij de eerste verduurzaming in 1960 en zo gaat het nu 
weer.

Wij raden alle bewoners van vivare dan ook aan zeer allert te zijn in 
de tekst en uitleg.
Maar vooral ook op het resultaat.
onze credo is helaas dan ook 
“VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE IS BETER”
want zodra de aannemer met zijn onder aannemers op uw adres 
klaar zijn zit u met de gebakken peren en geeft vivare geen thuis.

Laat u dus geen zoete broodjes bakken en wees alert en waar nodig 
streng.


