
Kluswijzer

Badkamer
De vochtigste ruimte in huis 

Ventilatieroosters schoonmaken

zijn, is het effect averechts. 
Frisse lucht kan moeilijker 
naar binnen en als ze erg 
vervuild zijn, kan de lucht 
zelfs viezigheid naar binnen 
blazen. Kijk ze dus regel-
matig na en maak ze indien 
nodig goed schoon. Af en 
toe de ramen eens lekker 
tegen elkaar openzetten kan 
ook geen kwaad.

De lucht in een huis moet regelmatig worden 

ververst. Alleen al door het in- en uitademen 

raakt de lucht zo vervuild dat een ongezonde 

situatie ontstaat. Bovendien moet het woonvocht 

dat ontstaat door een lekkere douche, het dro-

gen van de was of het koken van een maaltijd, 

afgevoerd worden. Als u goed ventileert houdt u 

het binnenmilieu gezond en krijgen ongewenste 

schimmels geen kans.

Reiniging
Er zijn veel verschillende 
soorten ventilatoren en 
luchtroosters. Voor alle 
soorten geldt, dat ze alleen 
goed werken als ze schoon 
zijn. Schroef of klik voor 
grondige reiniging de roos-
ters en/of ventilatoren van 
de muur. Laat ze in een 
sopje weken en maak ze 

is natuurlijk de badkamer. 
Heeft u een badkamerwaar 
geen raam in zit? Laat de 
deur dan na het douchen 
of baden open en zorg voor 
voldoende frisse lucht door 
regelmatig andere ramen 
en deuren in uw huis tegen 
elkaar open te zetten. Heeft 
u een ventilator of lucht-
rooster in uw badkamer, 
vergeet deze dan niet al 
voordat u onder de douche 
stapt aan of open te zetten. 
Wanneer u goed ventileert 
is een beslagen badkamer-
spiegel in tien minuten weer 
helder. Is dit niet het geval? 
Dan is de ventilator of het 
luchtrooster wellicht aan 
een schoonmaakbeurt toe.

Frisse lucht
Mechanische ventilatoren en 
luchtroosters moeten regel-
matig worden schoonge-
maakt. Als ze vuil of verstopt 

Een woning waarin 
geleefd wordt moet 
iedere dag geventileerd 
worden. Ventileren is 
het openzetten van een 
bovenlicht, klepraampje 
of ventilatierooster. Als 
u slechts één raampje of 
ventilatierooster op een 
kier zet, dan ontstaat er 
geen trek, maar wordt de 
lucht wel ververst. Hoe 
meer vocht er geprodu-
ceerd wordt, hoe meer 
er ook geventileerd moet 
worden. Bij meer ventile-
ren zet u het raampje of 
ventilatierooster gewoon 
een stukje verder open. 
Waterweg Wonen raadt 
u aan om dag en nacht, 
dus 24 uur lang, te ven-
tileren.



vervolgens met een voch-
tige doek helemaal
schoon. Vaak zit er in een 
rooster een filter, laat ook 
deze weken in een sopje 
zodat alle vuilresten ver-
dwijnen.

Let op: Heeft u een mecha-
nische ventilatie, haal het 

filter er dan voorzichtig uit, 
anders kunnen de instel-
lingen van het apparaat 
wijzigen. Ventilatieschuiven 
in het raam kunt u schoon-
maken met de stofzuiger.

Succes!
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