


Waarom ventileren?
We hebben allemaal gezonde lucht nodig om goed 
te kunnen functioneren.
In onze moderne maatschappij brengen wij zo’n 
90% van onze tijd binnen door.
Thuis, op kantoor, school of in een zorg instelling.
De lucht kwaliteit binnenshuis is echter maar al te 
vaak beneden alle peil.
Door steeds beter te isoleren en te (ver)bouwen 
kan ongezonde lucht de woning niet meer verlaten.
Ze stapelt zich op en geeft bacteriën, ziektekiemen 
en schimmels de kans om te groeien,
Isoleren is heel belangrijk om energie verliezen te 
beperken, maar ventileren is noodzakelijk om een 
gezond binnen klimaat te garanderen.

 

Energiezuinig ventileren
Een woning ventileren en toch energie besparen, 
dat kan…
Dankzij goede ventilatie daalt de luchtvochtigheid 
en is er minder energie nodig om de lucht op te 
warmen, droge lucht warmt immers gemakkelijker 
op dan vochtige lucht.

 

Nieuwbouw 
oplevering
Heeft u er wel eens bij stil 
gestaan wat zich afspeelt in 
de luchtkanalen tijdens de 
nieuwbouw van uw huis? 
Ook nieuwbouw opleveringen  
lonen de moeite en zijn zeer 
voordelig in te plannen wanneer 
u uw woning collectief met de 
buren laat reinigen.

Het reinigen van uw 
ventilatiesysteem en kanalen is 
belangrijk voor uw gezondheid.
De kanalen zitten vol met 
schadelijke stoffen en de kans  
op vochtplekken wordt groter  
bij vervuilde kanalen.
In uw kanalen bevinden zich  
onder andere:

• huisstofmijt;
• schimmels;
• bacteriën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      
               

    
Filters WTW units
De filters van uw systeem kunt u meerdere malen 
zelf schoonmaken, toch verdient het de voorkeur 
om deze filters 1 maal per jaar te vervangen.

Ventilatie Service Holland heeft de 
meest voorkomende filters 

bij zich zodat ze direct 
gemonteerd kunnen 

worden.
 

Luchtwegklachten
Als de balansventilatie uitstaat, of onvoldoende 
capaciteit heeft door vervuiling, vindt er 
onvoldoende luchtverversing plaats in huis.  
Dit kan tot ernstige klachten leiden, omdat een 
tekort aan frisse lucht ontstaat.
Gevolg is niet alleen een muf en vochtig huis 
maar ook serieuze gezondheidsproblemen zoals 
brandige ogen en keel en luchtwegklachten.
 



Onze werkwijze:
Wij komen bij u langs en

•  meten de afzuigcapaciteit  
voor de reiniging;

• reinigen de luchtkanalen;
•  reinigen de motor, waaiers  

en afzuigventielen;
•  meten de afzuigcapaciteit  

na de reiniging;
•  stellen het ventilatiesysteem en de 

ventielen af op de juiste capaciteit;
•  overhandigen u het rapport met de afstelling 

van de afzuigventielen.

Mochten er tijdens onze inspectie ondeugdelijkheden  
aan het licht komen, dan hebben wij betrouwbare 

partners die dit kunnen herstellen. 

Tevens hebben wij de materialen  
om een camera inspectie uit  

te voeren.
 

Wij werken voor:
•    particulieren;
•    scholen;
•    bedrijven;
•    kantoren;

•    verenigingen van eigenaars;
•    woningbouwverenigingen.


