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Geachte mevrouw Van Dun,

Hartel i jk dank voor uw br ief  van 2 januari  2011. In deze br ief  k laagt u over de werking van de warmtepomp.
U geeft  onder andere aan dat er sprake is van geluidsoverlast en dat de temperatuur in uw woning niet

: . - f ,+- gemfq dabe I i s. GaagSeven-we h ie rop o nze-re acl'e-.

Bezoek
Wij  kunnen ons voorstel len dat het vervelend is dat de warmtepomp voor geluidsoverlast zorgt.  Verder is een
niet comfortabele temperatuur in uw woning erg onprett ig.  Op 20 december 2010 hebben de heer De Vos en
de heer Koebergen u een bezoek gebracht.  Ti jdens di t  bezoek zi jn al le punten, die ui t  uw br ief  van 2 januari
2011 naarvoren komen, behandeld. In deze br ief  gaan we daarom kort  in op de punten die u noemt in uw
brief.

Tr i l l ingen
Wij hebben tijdens ons bezoek geconstateerd dat er in uw woning sprake is van geluidsoverlast. Het geluid
komt onder andere ui t  de compressor van de warmtepomp. We denken dat we het geluid van de compressor
kunnen verminderen door de koppel ingen aan de bronzi jde te vervangen. We vervangen de huidige
koppel ingen door f lexibele koppel ingen. Deze geven de tr i l l ingen van de compressor dan wel l icht minder door.
We begrijpen dat ook het ventilatiesysteem in uw woning voor geluidsoverlast zorgt. Het ventilatiesysteem
valt  bui ten onze verantwoordel i jkheid. U kunt de werking van de vent i lat ie bespreken met de
woningbouwverenigin g.

Tussenmeter
De tussenmeter registreert de hoeveelheid elektriciteit die de warmtepomp verbruikt. De tussenmeter in uw
woning is echter defect. Deze meter moet dan ook vervangen worden. We hebben u gevraagd contact op te
nemen met de f i rma Mampaey. Tot op heden heeft  u nog geen contact met hun opgenomen.

Pas als een nieuwe tussenmeter is geplaatst,  kunnen we het verbruik van de warmtepomp goed beki jken. We
kunnen dan beoordelen of de warmtepomp te veel elektriciteit verbruikt. We verzoeken u, in Up eigen belang,
de afspraakte maken. Metde gegevens van de nieuwe meter kunnen we uw energieverbruik bepalen en een
compensat ie over het voorgaande verbruiksjaar bepalen.
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U geeft  aan dat u de hoeveelheid warm water niet voldoende vindt.  In uw woning is een boi ler met een
inhoud van 180 l i ter geplaatst,  De grootte van de boi ler is gekozen door de woningbouwvereniging. Als u de
hoeveelheid warm water niet voldoende vindt, dan kunt u zich met deze klacht tot de woningbouwvereniging
wenden.

Temperatuur
Op 20 december 2010 hebben we de temperatuur op verschi l lende plekken in uw woning gemeten. In de
keuken was de temperatuur op dat moment 22,5 graden Celsius. De temperatuur in de woonkamer was
18 graden Celsius. Hierbi j  v iel  ons op dat in de woonkamer vloerbedekking is gelegd, terwi j l  in de keuken
plavuizen l iggen.

U heeft het ventilatiesysteem in uw woning buiten werking gesteld door de stekker uit het stopcontact te
halen. Het ventilatiesysteem en de warmtepomp beïnvloeden beide het klimaat in uw woning. Het stopzetten
van de ventilatie komt het klimaat in uw woning niet ten goede en beïnvloedt bovendien de werking van de
warmtepomp.

Onderhoud warmtepomp
Wij onderhouden de warmtepomp en het bronnet.  In opdracht van ons voert  de f i rma Mampaey onder andere
werkzaamheden ui t  aan de tussenmeter,  warmtepomp en het bronnet.  Enkele van deze werkzaamheden
gebeuren in uw woning, maar de meeste werkzaamheden worden buiten uw woning ui tgevoerd. Op afslui ters
is condens aanwezig, waardoor deze l icht verroest z i jn.  Ook di t  hebben we op 20 december 2010
geconstateerd. We vinden deze situatie echter niet zorgwekkend. Het is namelijk niet zo dat de afsluiters
zodanig zijn aangetast dat dit de werking beïnvloedt.

Wij vertrouwen erop dat we u met deze brief juist hebben geïnformeerd over de problematiek rondom het
kl imaat in uw woning.

Heeft u nog vragen?
Heeft  u naar aanleiding van deze br ief  nog vragen, neemt u dan contact op met de heer E. Joustra,
medewerker Klachtenmanagement.  U bereikt  hem op werkdagen, ui tgezonderd woensdagen, tussen 08.30 en
16.00 uur via telefoonnummer 010 - 892 3059. Zi jn e-mai ladres is e. joustra@eneco.nl .

Met vriendelijke groet,
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