
Ventilatie
Bedrijf

Een gezond binnen klimaat is essentieel! Schadelijke binnenlucht moet het huis kunnen 
verlaten en verse lucht moet kunnen worden aangevoerd

• De aanvoer verse lucht verloopt in beter geïsoleerde huizen te traag

• Schimmelvorming en muffe geurtjes uit de kruipruimte ook mogelijk concentratiestoornissen, hoofdpijn 
zijn gevolgen, wel eens wakker geworden met een droge mond en hoofdpijn?

• Een open raam is goed maar trekt veel koude lucht naar binnen! 25% energie verlies      

• € 175,00 inventarisatie installatie en bouwkundige mogelijkheden per woning: 

• De bouwkundige situatie en mogelijkheden worden in de woning samen met de bewoner besproken. 
Een plan van aanpak opstellen en aan de bewoner die zelf installeert wordt een korte uitleg geven. Een 
schets tekening van de installatie wordt per woning door ons verstrekt

• Kosten kunnen worden gereduceerd door zelf-installatie met support leverancier
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Ventilatie systeem C

• Een ventilatie system dat geforceerd lucht 

afzuigt, badkamer, WC, keuken doorgaans 

door  bestaande kanalen

• Verse lucht moet door ‘natuurlijke ventilatie’ 

luchtroosters (kelder) open ramen of speciale 

ventilatie doorvoer worden aangevoerd

• Als dit niet voorzien is kan onderdruk 

ontstaan, rook, verbrandingsgassen maar ook 

radongas kan dan uit de kruipruimten worden 

gezogen
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Ventilatie systeem C
• € 1.120,- totale operationele installatie

• €    700,- Ventilatie systeem C: 

• Materiaal kosten: 

• Het leveren van een complete mechanische ventilatie installatie voorzien van gelijkstroom 
Vasco C400 basic RF +RFT bediening en randaarde stekker. (excl. stroomvoorziening bij de 
unit)
De installatie materialen zijn inclusief de benodigde ventilatiekanalen, kunststofroosters, 
flexibele slang en dak doorvoer hellend dak. Bovengenoemde voor afzuiging van zolder 
50M3/h, badkamer 50M3/h, WC 25M3/h, keuken minimaal 75M3/h. 

• € 220,- Optie Co2 sensor: 

• Bovengenoemde installatie voorzien van een CO2 sensor in de woonkamer 
Aangesloten op door derden te voorziene inbouwdoos met 230 volt

• € 125,- Optie RH sensor in de woonkamer

• €   75,- inregelen en in bedrijfstellen van de installatie                 
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Balans ventilatie systeem D

• Dit ventilatie system zuigt net zoveel lucht 
af als er weer verse lucht van buiten terug 
in de woning geblazen wordt

• Doormiddel van een warmtewisselaar word 
de warmte uit de afgezogen lucht 
overgedragen aan de vers ingeblazen lucht

Ventilatie met warmte terugwinning

• Warmte uit de afgezogen lucht word 
overgedragen aan de vers ingeblazen lucht, 
rendement > 85%!
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Balans ventilatie systeem D
• € 4.770,- totale operationele installatie

• € 2.250,- Ventilatie systeem D: 

• Het leveren van een complete warmte terug win installatie voorzien van Vasco D275 II 
C400 basic RF +RFT bediening en randaarde stekker. De installatie is inclusief de 
benodigde ventilatiekanalen, kunststofroosters, flexibele slang en dak doorvoer hellend 
dak.
Bovengenoemde voor afzuiging van zolder 50M3/h, badkamer 50M3/h, WC 25M3/h, 
keuken Minimaal 75 M3/h. Toevoer in woonkamer, zolder en 2 slaapkamers 1e 
verdieping en woonkamer op basis van ventilatie berekening. 

• €    220,- CO2 sensor te voorziene inbouwdoos met 230 volt. 

• €    125,- RH sensor

• € 1.350,- Het monteren van mechanische ventilatie installatie. 

• €    750,- In bedrijfstellen

• €      75,- inregelen en in bedrijfstellen van de installatie 
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Installatie Ventilatie D



Installatie Ventilatie D



Warmteterugwinning uit ventilatielucht

• Lokale warmteterugwinning uit ventilatie lucht

• Combinatie met radiator

• Regeling op CO2

• Kleine doorvoer naar buiten

• € 1.500 tot € 2.000
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Recirculatie afzuigkap


