Voor het wonen bij de Pionier hebben we een handleiding gemaakt. Hierin vind je belangrijke
informatie en nuttige tips.
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Vloeren en vloerbedekking
- Pas op met boren en spijkeren: Je mag niet boren en spijkeren in de vloer.
- Er ligt een speciale duurzame vloer in de unit. Je mag deze vloer niet verwijderen of er eigen
vloerbedekking opplakken. Als je de vloer niet mooi vindt, of te koud, kun je uiteraard wel
kleden op de vloer leggen.
Muren en plafonds
- Je mag de muren niet behangen of schilderen.
- Als je posters of schilderijen wilt ophangen, gebruik je daar de houten lat voor die in de unit
is geplaatst. Hier mag je wel in spijkeren of boren.
- In de unit zijn de plafondlampen aanwezig. Ja mag natuurlijk een andere armatuur
ophangen. Je moet wel het originele armatuur terug plaatsen als je de huur opzegt.
Sleutels
- Als je meer reservesleutels van je voordeur nodig hebt, kun je die zelf laten bijmaken.
Verwarming
De unit heeft een elektrische radiator (convector) met bedieningspaneel. Hiermee stel je de
temperatuur in. Handleiding is bijgevoegd (zie bijlagen achterin)
Let op: Brandgevaar!!!

PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF TEGEN DE RADIATOR. HIERDOOR KAN BRAND ONTSTAAN.
 GEEN meubels tegen de radiator plaatsen;
 GEEN wasgoed eroverheen hangen;
 Zorg dat je gordijnen NIET op of tegen de radiator hangen
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Koelen (airco)
Omnia Wonen en Portaal leveren géén airco bij de unit. De buitengevel heeft een uitgang voor de
afvoerslang van een mobiele airco. Je kunt dus wel – op eigen kosten – een airco aanschaffen.
De wandcontactdoos voor de radiator kan je ook gebruiken voor een mobiele airco.
Zonwering
De unit heeft elektrisch bedienbare zonwering. Gebruik de zonwering alleen waar deze voor bedoeld
is, dus tegen de zon. Zodra er veel wind en regen is, kan de zonwering scheuren. Kosten voor
reparatie door eigen schuld, zijn voor eigen rekening.
Plak géén zonwerende folie op het raam. Je mag geen zonwerende folie, posters of stickers op het
isolatieglas plakken. Omdat het zeer energiezuinig glas is, kan dit grote warmteverschillen geven.
Door de spanning kan het glas breken. Dit heet ‘thermische breuk’. Thermische breuk valt buiten de
garantie. Kosten voor vervanging zijn voor je eigen rekening.
Ventileren en luchten
Je unit heeft een eigen ventilatiebox. Deze moet altijd blijven werken voor een gezond klimaat in je
unit en om schimmel te voorkomen. Er is geen afzuigkap aanwezig in de keuken.
Tip: bekijk de handleiding (zie bijlagen achterin).
Water
De unit krijgt warm water via een grote collectieve warmtepomp installatie. Bij normaal, gemiddeld
gebruik is er voor iedereen genoeg warm water.
- Water afsluiten: De hoofdafsluiter van de waterleiding zit in de badkamer achter het klepje
naast het toilet.

-

Legionella: Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, kan er onder bepaalde
omstandigheden een voedingsbodem voor de legionellabacterie ontstaan. Dit gebeurt als
lauwwarm water langere tijd stil staat in de leiding. Je voorkomt legionella door er voor te
zorgen dat je op alle tappunten in ieder geval wekelijks water verbruikt. Na langere
afwezigheid moet je de waterleiding laten doorstromen en ook het toilet een keer
doortrekken.
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Riolering
Gooi geen voorwerpen of schadelijke stoffen (zoals vet) door het toilet en de overige afvoeren.
Hierdoor ontstaan verstoppingen. Heb je toch een verstopping, los die dan op door het sifon schoon
te maken.
Gebruik nooit chemische ontstoppingsmiddelen. Die zijn slecht voor de installatie en voor het milieu.
Elektriciteit
- De gelabelde stopcontacten zijn bestemd voor de daar op aangegeven apparaten. Op die
manier belast je de groepen niet teveel. Zie bijlagen achterin voor overzichtsplaatje van de
groepen.
- De kookplaataansluiting is geschikt voor een 230V kookplaat met een normale stekker.
Rookmelders
De rookmelder reageert op de rook bij brand. Bij een bepaalde hoeveelheid rook geeft het toestel
een scherp geluidsignaal. De unit heeft één rookmelder die aangesloten is op de elektrische
installatie. Je hoeft dus geen batterijen te vervangen.
Tip: bekijk de handleiding (zie bijlagen achterin).
Brievenbus
De brievenbus is op de begane grond bij de entree tussen de unitblokken.
Internet
Je unit is voorzien van een KPN Glasvezel aansluiting. Je kunt voor internet zelf bij iedere provider,
met uitzondering van Ziggo, een abonnement afsluiten. Voor de duidelijkheid: water en elektriciteit
betaal je via de servicekosten. Telefonie en internet dus niet.
(Schotel)antenne
Je mag geen (schotel)antennes plaatsen.
Onderhoud, opgeruimd en schoonmaak
Het onderhoud van het gehele wooncomplex inclusief het buitenterrein en de algemene ruimten
wordt verzorgd door Portaal. Dit betreft bijvoorbeeld het groenonderhoud, tenzij hier met huurders
andere afspraken over gemaakt zijn/worden. Het opgeruimd en netjes houden van bijvoorbeeld de
galerijen, trappenhuizen, buitenterreinen en algemene ruimten is en blijft de verantwoordelijkheid
van de huurders, individueel en gezamenlijk. De schoonmaak door een extern bedrijf van de
algemene ruimten (waaronder de wasserette) gebeurt in opdracht van Portaal.
Schoonmaken: badkamer, toilet, keuken en ramen
- Met de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen is het sanitair goed schoon te
houden. Gebruik geen agressieve middelen. Kunststof- en verchroomde onderdelen mogen
niet in aanraking komen met chloor- of zoutzuurhoudende middelen, zoals wc-reiniger.
- De buitenkant van de ramen wordt gewassen door Portaal. De binnenkant moet je zelf doen.
- Gebruik voor het schoonmaken van binnenkozijnen en -deuren de gebruikelijke
huishoudelijke reinigingsmiddelen. Gebruik geen chloor- of ammoniahoudende
schoonmaakmiddelen of middelen zoals terpentine of thinner.
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De keuken
In de unit is een RVS (roestvrijstaal) keukenblad met RVS onderstel. Er zijn dus geen keukenkastjes
aanwezig in deze unit.

Het aanrechtblad is van RVS. Het is niet hittebestendig. Door het langdurig blootstellen aan hitte kan
de lijm laag tussen het RVS blad en de houten onderlaag loslaten. Zet daarom geen hete voorwerpen
zoals pannen of ovenschalen direct op het aanrecht.
Gebruik bij het snijden een snijplank en snij niet rechtstreeks op het aanrechtblad. Maak het
aanrechtblad schoon met de gebruikelijke, niet agressieve schoonmaakmiddelen.
Wasruimte
Zie flyer op pagina 8.
Contact en meer
Voor het melden van storingen en reparatieverzoeken neem je contact op met Omnia Wonen (0341278777) of Portaal (088-7678225). Heb je andere vragen - bijvoorbeeld over je huurbetaling of
leefbaarheid - neem dan contact op met de sociaal beheerders van de Pionier via
info@depionier033.nl óf loop binnen bij het beheerderskantoor tijdens hun kantoortijden.
-

Storingen elektra: Stedin, www.stedin.nl, telefoon 0800 – 90 09
Voor andere vragen of klachten over de levering van elektra kun je terecht bij de leverancier
met wie je een contract heeft afgesloten.

-

Water: Vitens, www.vitens.nl, telefoon 0800 – 03 59

-

Internet, telefoon en televisie: Storingen aan de levering van signaal en internet kun je
melden bij je provider waarmee je een contract hebt afgesloten.

-

Huisvuil: Het inzamelen van huisvuil wordt geregeld door de gemeente Amersfoort. Op het
terrein zijn ondergrondse gemeenschappelijke afvalcontainers aanwezig. Hiervoor heb je
een Rova-pasje ontvangen.

-

Grofvuil kun je gratis inleveren bij het recyclingstation of op laten halen door ROVA. Kijk
voor meer informatie op www.rova.nl.
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Huisregels de Pionier
De Pionier moet voor alle bewoners een fijne en veilige plek zijn om te wonen. Om hiervoor te zorgen,
is er een aantal huisregels opgesteld.
De huisregels gelden voor alle bewoners en ook voor mensen die op bezoek komen bij de Pionier.
Bewoners die zich niet aan de huisregels houden, worden hierop aangesproken. Bij herhaaldelijke
overtreding van de huisregels is het mogelijk dat Portaal of Omnia Wonen de huurovereenkomst met
de bewoner beëindigt.
Wij vragen jullie nadrukkelijk om de huisregels te respecteren. Volgens de wet dient een huurder zich
netjes te gedragen en het huis met zorg te gebruiken. Dat geldt voor de woning maar ook ten aanzien
van de omwonenden, de omgeving en de tuin.
1. (Geluids)overlast
Muziek is een van de meest voorkomende bronnen van geluidshinder tussen buren. Denk bij
het afstellen van je installatie of het bespelen van een instrument aan je buren. Het gebruik
van een subwoofer of een ander(e) manier/systeem om de bas te versterken is niet
toegestaan.
Respecteer ieders nachtrust:
• Tussen 22:00 en 7:00 uur moet het stil zijn.
• Tussen 7:00 en 22:00 uur mag je muziek aanhebben, maar houd rekening met je buren,
dus houd je raam dicht (of gebruik een koptelefoon).
• Je bent verantwoordelijk voor het gedrag van je bezoek.
Het is gehorig tussen de gebouwen. Dus wees zo stil mogelijk na 22:00 uur en vermijd harde
geluiden, zoals hardop praten of muziek.
Het kan natuurlijk zijn dat iemand de tijd vergeet of niet door heeft dat hij/zij overlast
veroorzaakt. Mocht je overlast ervaren, geef dat dan vriendelijk aan bij de veroorzaker(s) en
vraag of zij stil willen zijn. Als jij wordt aangesproken door een van je medebewoners,
verwachten wij dat jij daar gehoor aan geeft.
Kom je er in overleg samen niet uit, maak dan gebruik van Buurtbemiddeling van
Indebuurt033 (te bereiken via 033 – 469 2420 of buurtbemiddeling@indebuurt033.nl) en meld
de overlast dan bij Sociaal Beheer via info@depionier033.nl. Mocht jij je onveilig voelen in
een situatie, bel dan altijd de politie.
2. Gemeenschappelijke ruimtes en gangen
De gemeenschappelijke ruimtes zijn bedoeld voor alle bewoners. Met elkaar zorg je ervoor
dat deze opgeruimd en schoon blijven. Laat de ruimte altijd (minstens) net zo opgeruimd
achter als dat je de ruimte aantrof. Ruim dus altijd je eigen rommel op en gebruik de ruimte
niet als opslag voor je eigen spullen.
In verband met brandveiligheid en hygiëne mogen er geen fietsen, vuilniszakken, asbakken of
andere spullen staan in de gangen en trappenhuizen. Uitzonderingen hierop kunnen gegeven
worden door de sociaal beheerder. Hier is altijd toestemming voor nodig.
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3. Roken, alcohol en drugs
In alle algemene ruimtes (bijvoorbeeld de woonkamer en wasruimte) is roken en het gebruik
van drugs niet toegestaan. Natuurlijk is ook het handelen in drugs en/of illegale goederen
verboden.
Er is geen enkel excuus voor het veroorzaken van overlast. Gebruik van alcohol en drugs
worden niet geaccepteerd als excuus voor overlast. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen
gedrag en het gedrag van je bezoek.
4. Samenwonen
De studio’s bij de Pionier zijn bedoeld voor één persoon. Natuurlijk mag een vriend of vriendin
een nachtje blijven slapen, maar samenwonen is in geen enkel geval toegestaan. Ga je voor
langere tijd reizen of studeren in het buitenland en wil je iemand op je woning laten passen?
Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij sociaal beheer.
5. Huisdieren
Huisdieren zijn niet welkom bij de Pionier. Een uitzondering kan gemaakt worden als het dier
geen overlast veroorzaakt, in een kooi/aquarium zit en geen schade aan de studio kan
veroorzaken. Hiervoor moet schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de sociaal
beheerders.
6. Huisvuil
Bied jouw huisvuil op de juiste plaats aan (in de vuilniscontainer). Het is niet toegestaan
grofvuil naast de container te plaatsen. Let op, je kan hier van de gemeente Amersfoort een
boete voor krijgen! Om grofvuil te laten verwijderen, kan je een afspraak maken met de
ROVA (zie: www.rova.nl voor de voorwaarden).
Sancties
Om de huisregels te handhaven, hanteert de Pionier een waarschuwingen systeem. Bij een
overtreding ontvang je een officiële waarschuwing. Een derde officiële waarschuwing betekent dat je
huurovereenkomst met Portaal of Omnia Wonen per direct zal worden opgezegd.
Een officiële waarschuwing wordt uitgereikt in de volgende gevallen:
Het herhaaldelijk overtreden van de huisregels
Elke vorm (fysiek, verbaal, digitaal) van agressief gedrag naar een ander
Seksistisch, discriminerend of racistisch taalgebruik
Ongewenste intimiteiten
Aanwezigheid van illegale goederen
Geluidsoverlast tussen 22:00 en 7:00 uur
Bij alle ernstige, strafbare, overtredingen, zoals bijvoorbeeld fysiek geweld of dealen van drugs zal je
huurovereenkomst zonder waarschuwing worden opgezegd.
Ook bij andere vormen van ontoelaatbaar gedrag is de sociaal beheerder bevoegd om officiële
waarschuwing te geven. Bij serieuze vermoedens of constatering van strafbare feiten wordt altijd
melding/aangifte gedaan bij de politie.
Vragen of opmerkingen
Mocht je n.a.v. deze huisregels nog vragen of opmerkingen hebben, kom dan gerust langs op de
kantoortijden van sociaal beheer of stuur een mail naar info@depionier033.nl.

Samen zorgen we voor de Pionier!

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

De geluidsdruk (“het lawaai”) in geval van alarm is, conform
de voorschriften, 85dB(A) op 3 meter afstand en is ruim
voldoende om slapende mensen te wakker te maken. In
de slaap is het reukvermogen nl. uitgeschakeld, het gehoor
niet. Daarom is deze alarmering met rookmelders de beste
manier om (slapende) mensen vroegtijdig te waarschuwen.
Deze rookmelders Ei146 en Ei166 voldoen aan de Europese
productnormen (NEN-EN 14604) en hebben daarmee
CE-keur. Daarnaast voldoen deze aan KOMO. De Ei
rookmelders mogen toegepast worden in nieuwbouw- en
bestaande woningen, studentenhuizen (logiesfunctie) en
renovaties zoals aangewezen in het Bouwbesluit 2012.
In Nederland vereist de wetgeving (met het Bouwbesluit
2012) dat rookmelders voor woonfuncties aangesloten
moeten worden op een voorziening voor elektriciteit in
die woning. Daarnaast moet de rookmelder een back-up
batterij hebben voor het geval de elektrische installatie
spanningsuitval heeft, waardoor de rookmelder kan blijven
functioneren. De rookmelder heeft een groene LED wat
aangeeft dat de melder op de voorziening voor elektriciteit is
aangesloten en een rode LED die om de 40 seconden oplicht.
Deze geeft de automatische zelftest van de rookmelder aan.
De Ei rookmelders Ei146 en Ei166 zijn geschikt voor het
lichtnet 230V/50Hz (verbruik 40mA;0,8W). De Ei146 heeft
een vervangbare 1-jaars batterij back-up; de Ei166 heeft
een onvervangbare, oplaadbare, 10-jaars back-up. Op
de onderkant van de melder vindt u belangrijke informatie
over de rookmelder, over batterij vervangen en testen, over
bijna-lege-batterij pieptoon en wat te doen wanneer de
rookmelder afgedankt moet worden.
UW SPECIALE AANDACHT VOOR:
- bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een veilige en
makkelijk toegankelijke plaats (bijv. in de meterkast)
- WAARSCHUWING: niet geschikt voor of in nabijheid van
vochtige ruimtes (zie ook 2b)
- WAARSCHUWING: de rookmelder nooit verven of
afdekken of afplakken
- WAARSCHUWING: rookmelder(s) buiten bereik van
kinderen houden
- de levensduur van een Ei rookmelder is, bij normaal gebruik,
10 jaar en dient dan in zijn geheel vervangen te worden.
Zie daarvoor de sticker op de zijkant van de rookmelder:
vervangen voor ….(datum en productienummer)…. Geldt
niet voor de batterij van Ei146!
- TIP: Het Easi-fit systeem maakt het mogelijk tijdens
de (ver-)bouw alleen de bodemplaat te monteren en
de bedrading aan te sluiten. Vervuiling door stof en
dergelijke van de rookmelder wordt daarmee tijdens
de bouw voorkomen. In een later stadium (kort voor of
tijdens de oplevering) kan de melder eenvoudig op de
bodemplaat worden geklikt (zie ook punt 3.8).
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melders wilt doorverbinden neem dan contact op met uw
leverancier/installateur. En Ei draadloze (RF) rook- en/of
hittemelders kunnen tot 30 stuks gekoppeld worden.
De maximale lengte om rookmelders bedraad te kunnen
koppelen is 250 meter (max. 50 Ohm). Voor aansluiting
van deze Ei146 of Ei166 adviseren wij het in de woning
standaard gebruikte installatiedraad te gebruiken (H07V-U
2,5mm2); kleuren blauw en bruin. Gebruik voor het
doorkoppelen van rookmelders geen aardedraad of een
draad die later verward kan worden met de bestaande
bedrading (geen bruin, zwart, grijs, blauw of geel-groen;
neem bijv. oranje). Voor aansluiting en bedrading zie punt
3.6. Daarnaast biedt Ei de mogelijkheid om rookmelders
draadloos (RF) te koppelen. Daarvoor heeft u de RF
sokkelvoet Ei168RC nodig (zie accessoires). Dan kunt u
tot 30 melders koppelen in een woning. Elke melder op het
lichtnet aansluiten en RF koppelen.
Na installatie moeten de gekoppelde rookmelders getest
worden. Zie verder punt 5.
WAARSCHUWING: Verbindt geen van deze melders
door met enig ander type of merk dan de koppelbare
rookmelders van Ei. Doet u dit wel dan loopt u het
risico op een elektrische schok, onjuiste detectie of het
onherstelbaar beschadigen van rookmelder(s).

5) REGELMATIG TESTEN VAN DE
ROOKMELDER
Controleer na installeren altijd de rookmelder(s) op
functioneren. Brandt de groene en rode LED? Flitst de rode
LED elke 40 sec? Test de rookmelder door 10 seconden op
de Test knop op de rookmelder te drukken. De rode LED
op de rookmelder zal tijdens deze test knipperen terwijl de
sirene gaat. De melder stopt kort nadat u de knop loslaat.
Door op de Test knop te drukken simuleert u het effect
van rook bij brand en worden de rookkamer, elektronische
delen en de sirene getest.
Testen van gekoppelde rookmelders: test de eerste melder
door op de Test knop te drukken. Alle rookmelders gaan nu
binnen 10 seconden in alarm nadat de eerste rookmelder
in alarm gegaan is. De rode LED op de eerste rookmelder
zal tijdens deze test knipperen terwijl de sirene gaat. De
melders stoppen kort nadat u de knop loslaat.
Herhaal deze procedure met alle gekoppelde melders.
N.B.:
Gekoppelde
rookmelders
verkorten
de
waarschuwingstijd voor de bewoners aanzienlijk. Bij brand
telt elke seconde!
ADVIES: test de rookmelder(s) elke 14 dagen en altijd na een
periode van afwezigheid (bijv. vakantie). De rookmelders
zijn ook geschikt voor caravans, vakantiewoningen etc.
Juist in dat geval is van groot belang de testprocedure
doen! Voor uw eigen veiligheid!
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