
Collectieve ventilatieboxactie Apeldoorn 
Geniet van gezonde lucht en bespaar energie 
 
Beste woningeigenaar in Apeldoorn, 
 
Schone lucht is gezonde lucht. De luchtkwaliteit in een woning belangrijk voor een goede 
gezondheid. Van driekwart van de woningen in Nederland is de ventilatie slecht. Hoe 
ventileer je genoeg? En hoe zorg je dat je niet te veel warme lucht verliest? Tijdens deze 
actie voor inwoners van de gemeente Apeldoorn kun je je oudere ventilatiebox laten 
vervangen en het systeem laten reinigen.  
In dit document vind je alle informatie over de actie ‘Ventilatiebox’ van energiecoöperatie 
deA in samenwerking met gemeente Apeldoorn. 
We zijn blij je dit aanbod te kunnen doen.  Maak vooral gebruik van de actie en geniet van 
gezondere lucht en een lager energiegebruik. 
 
Ventilatiebox-systeem: wat is het en hoe werkt het? 
Vanaf de jaren 80 zijn huizen steeds beter geïsoleerd. Daardoor zijn de woningen 
energiezuiniger. Ook zijn veel oudere huizen na-geïsoleerd.  Dat is fijn, want daardoor 
gebruiken we met elkaar minder energie om huizen  te verwarmen.  
Door alle isolatie, kan lucht er minder snel in en uit. Maar als de lucht stil blijft staan, blijven 
stof, vocht, kookluchtjes, bacteriën en virussen hangen. Dit zorg voor een ongezond 
binnenklimaat. Daarom moet isoleren samengaan met ventileren. 
 
Soorten ventilatie 
Ventilatie zorgt ervoor dat de vervuilde lucht wordt afgevoerd en schone lucht wordt 
aangevoerd. In de meeste woningen van de jaren 80 of nieuwer, is mechanische ventilatie 
(MV) of later: balansventilatie (BV) ingebouwd. Bij mechanische ventilatie wordt de lucht 
alleen afgevoerd. De toevoer gaat via ventilatie-roosters, ramen, deuren etc. Nog nieuwer is 
balansventilatie. Daarmee wordt schone lucht aangevoerd en gebruikte lucht ook weer 
afgevoerd. Al dan niet met een wtw-systeem (warmteterugwinning) waarbij warmte van de 
uitgaande gebruikte lucht wordt afgegeven aan de schone inkomende lucht.  
Deze  ventilatiebox-actie is alleen gericht op woningen met mechanische ventilatie.  
 
Mechanische ventilatie 
Mechanische ventilatie voert de lucht af. In de badkamer, de wc, en de keuken zie je een 
ventiel, buizen voeren de lucht vervolgens af naar de ventilatiebox. Deze box hangt ergens in 
huis, vaak is dat op zolder. Dit is de ventilator die voor zuigkracht zorgt. Er zijn verschillende 
modellen en types met verschillende mogelijkheden. In appartementencomplexen worden 
soms meerdere woningen aangesloten op één ventilator.  
 
Hoe herken je een slecht geventileerd huis? 
Is je huis slecht geventileerd, dan kun je aanslag, of zelfs schimmel krijgen. Zet je een CO-2-
meter in de ruimte, dan zie je dat de waarde al snel oploopt zodra er mensen in de ruimte 
zijn. Veel CO2 in een ruimte veroorzaakt een suf gevoel en hoofdpijn. 
De vochtmeter geeft ongeveer eenzelfde beeld. Wat je merkt is dat de lucht bedompt 
wordt. Dat is niet alleen onprettig, het is ook ongezond. 
 
Vervuilde lucht in huis 



Er zijn veel dingen in het dagelijks leven die ervoor zorgen dat frisse lucht in huis bedompt 
raakt. Lucht in huis raakt vervuild door ademhalen, maar ook door het branden van kaarsen 
en waxinelichtjes. Ook door koken raakt de lucht bedompt. En het bakken in olie is een 
enorme bron van fijnstof. Met ventilatie wordt die lucht  afgevoerd. Ook aerosolen, de 
minuscule druppeltjes die virussen overbrengen, worden door ventilatie afgevoerd. 
 
Aerosolen 
Goede ventilatie kan verspreiding van virussen in de leefomgeving voorkomen. Door de aan- 
en afvoer van lucht, worden de microscopisch kleine druppeltjes (aerosolen) met de 
luchtstroom afgevoerd. Daarbij is belangrijk: 

• Constante luchtstroom (ventilatiesysteem mag dus niet uit) 
• Regelmatig reinigen en desinfecteren (inclusief filters vervangen) 
• Recirculatie voorkomen (de afgevoerde lucht mag niet worden hergebruikt) 

Bacteriën en virussen hechten zich graag aan oneffenheden in het systeem. Dit in combinatie 
met de juiste temperatuur en een stofbedje, zorgt voor een broeihaard die voor constante 
verspreiding kan zorgen. 
 
Hoe vaak is schoonmaken nodig? 
Het dichtslibben van kanalensysteem vermindert de ventilatie en verhoogt de weerstand die 
de motor te verduren krijgt. Dit zorg voor een hoger energieverbruik en een versnelde 
slijtage van onderdelen. 
Hoe vaak het ventilatiebox-systeem moet worden gereinigd, is sterk afhankelijk van de 
situatie. Houd rekening met zaken als: de grootte van het gezin, huisdieren, leefstijl (koken, 
bakken, roken). Deze kunnen van invloed zijn in de mate en snelheid van vervuiling. 
Globaal kun je aanhouden: 
 
Kanaalsystemen reinigen: 1x a 6 jr 
MV-box en WTW-unit reinigen: 1x in de 2 jaar. 
 
Wanneer moet het ventilatieboxsysteem gereinigd worden? 
Wanneer er bij klachten als benauwdheid, hoofdpijn en , astmatische problemen.  geen 
medische oorzaak  is, dan is de kans groot dat het systeem niet meer afdoende werkt. Ook 
schimmel en geuroverlast zijn indicatoren. 
Is je ventilatiesysteem langer dan 6 jaar niet gereinigd? Ook dan is het sowieso zinvol om de 
kanalen te laten reinigen. 
 
Reinigen 
Je bespaart energie  door het reinigen van de binnenkant van de buizen. Als de buizen van 
binnen erg vuil zijn, heeft de ventilator meer moeite lucht door het kanaal aan te zuigen. 
Soms maakt het systeem dan ook meer herrie. 
Het stof en vuil zijn ook een broeinest voor huisstof, schimmels en bacteriën. Door het 
schoonmaken zijn die voorlopig weer verdreven. 
 
Reinigen: binnenkant van de buizen 
Tijdens deze actie worden de luchtkanalen van het ventilatieboxsysteem met een speciale 
vacuüm/borsteltechniek stofvrij gereinigd. Eerst worden alle openingen van de kanalen 
afgedopt(waar de kanalen zitten) en wordt vervolgens een de afzuigunit aan op het uiteinde 
van het kanaal aangesloten. De afzuigunit-met eigen schone filters- zorgt ervoor dat het 
systeem in onderdruk komt te staan. Daarna wordt via de openingen van de ventielen het 



kanalensysteem schoongeborsteld. Al het losgekomen vuil zal via de afzuigunit opgevangen 
en milieuvriendelijk afgevoerd worden.  
 
Reinigen en afstellen: de ventielen 
De ventielen worden schoongemaakt en na het reinigen van de kanalen weer teruggeplaatst. 
Vervolgens worden de ventielen opnieuw ingesteld en aangepast aan de ruimte. 
De reinigingsmiddelen die gebruikt worden, werken als desinfectans. Ook dat werkt direct 
tegen bacteriën en virussen. 
 
Hoeveel tijd kost het? 
Gemiddeld genomen neemt de reiniging van den MV-systeem 45 minuten in beslag. Elke 
situatie is anders en daarom is geen exacte tijdsduur aan te geven. Het kan bijvoorbeeld 
afhangen van de mate van vervuiling en of wij een goede toegang tot de box hebben.  
Zorg ervoor dat wij een goede toegang tot de box of unit hebben. Dan kunnen wij snel aan 
de slag.  
 
Ventilatiebox vervangen: energie besparen 
Met het vervangen van je ventilatiebox kun je energie besparen. Oudere ventilatieboxen 
werken vaak op wisselstroom (AC). Nieuwe werken op gelijkstroom (DC). Dat kan al gauw 
60 euro per jaar aan elektriciteit schelen! Check dus wat voor box je hebt. 
Heb je een oude, metalen ventilatiebox in huis hangen, dan is deze zeker aan vervanging toe.  
 
Vervangen ventilatiebox 
In deze actie wordt de oude ventilatiebox vervangen door een nieuwe, energiezuinige box, 
type Zehnder Comfofan S RP met Perilexstekker. De aansluitingen van het systeem worden 
indien nodig vervangen voor geluidswerende, flexibele buizen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



De ventilatieboxactie 
 
Voor de inwoners van Apeldoorn is een inkoopactie opgezet om je oude box te vervangen 
voor een beter en energiezuinig exemplaar. In samenwerking met Jakon Air bv wordt niet 
alleen de box vervangen, maar worden alle ventilatiebuizen en ventielen van binnen 
gereinigd. 
 
Deze actie is bestemd voor bewoners van een koopwoning met een systeem voor 
mechanische ventilatie (MV) en waar de MV-box bij voorkeur binnenshuis is gemonteerd.   
 
Woningen die niet beschikken over een mechanisch ventilatiesysteem vallen buiten de actie.  
 
Het vervangen van WTW-units valt niet in deze actie. 
 
Aanbod 1 
 
- Het vervangen van een bestaande MV-Box door een energiezuiniger variant 

(gelijkstroom),  
- het reinigen van de afzuigkanalen  
- en reinigen en inregelen van de ventielen.   

 
Resultaat is een weer optimaal werkend systeem dat substantieel minder energie gebruikt 
door de gelijkstroommotor en de gereinigde kanalen (minder weerstand). 
 
Het aanbod bestaat uit een basisaanbieding waar extra aanvullende opties op mogelijk zijn.  

 
Basisaanbod           € 574,75 
 

• Leveren en monteren van een nieuwe energiezuinige MV-box,  
  Type Zehnder Comfofan S RP met Perilexstekker.  
• Inclusief ingebouwde ontvanger (t.b.v. draadloze afstandsbediening).  
• Leveren en monteren van nieuwe akoestische geïsoleerde flexibels (geluidsdempende 

aansluitslangen) t.b.v. de MV-box.  
• Inwendig reinigen van alle afzuigkanalen.  
• Inwendig reinigen van het afblaaskanaal vanaf MV-box naar stijgkanaal (indien nodig).  
• Inwendig en uitwendig reinigen van de ventielen.  
• Opnieuw afstellen en inregelen van alle ventilatiepunten in huis. 
• Afvoeren van de oude MV-box  
• Tekst en uitleg over de werking van de nieuwe ventilatiebox. 
  

Extra opties 
 

• Levering en montage van ingebouwde vochtsensor    € 48,40 
• Levering en montage van CO2-sensor RF 67 ruimte sensor    € 302,50 

De opbouw CO2 sensor wordt gemonteerd naast het bestaande stopcontact in de woonkamer 
of de slaapkamer en dient op ca 120 cm hoogte te worden gemonteerd i.v.m. juiste CO2 
meting.  

• Extra afstandsbediening RFZ        € 86,52 
 



Aanbod 2: alleen reinigen      € 223,85
      
Is je ventilatiebox jonger dan ca. 15 jaar en voldoet die nog?  
Dan is het vervangen waarschijnlijk niet nodig. Reinigen van de ventilatiekanalen en –
ventielen is wel zinvol. Dit moet ca. Ix per 6 jaar gebeuren, afhankelijk van het gebruik. 
 
Met deze actie kun je de ventilatiekanalen laten reinigen, samen met minimaal 5 andere 
buren (bewoners die bij je in de buurt wonen).  
De prijs die het reinigen bedraagt €223,85 inclusief btw per te reinigen systeem. De 
binnenkant van de ventilatiekanalen én de ventielen worden dan gereinigd. 
Je meld jezelf, en minimaal 5 buren aan. Jakon air bv neemt dan contact met je op. 
 

Aanmelden 

Aanmelden voor dit aanbod kan tot en met 31 mei 2022 op www.de-a.nl/ventilatieboxactie. 
Vermeld daarbij. Vul alle gegevens in en voeg een foto toe van de huidige ventilatiebox.  

 

 

De ventilatieboxactie in 5 stappen 

Wil je profiteren van deze aanbieding? Zo werkt het: 

Stap 1: inschrijven 

Schrijf je in op www.de-a.nl/ventilatiebox. Je krijgt een bevestiging in de mailbox. 

Stap 2: Afspraak maken 

Jakon air bv neemt contact met je op om een afspraak te maken.  

Stap 3: Uitvoering 

Jakon komt op de afgesproken datum bij je langs en voert de werkzaamheden uit. 

Stap 4: Betalen 

 
Zodra de klus klaar is, betaal je ter plaatse per pin. 

Stap 5: Tevreden? 

Natuurlijk willen we weten of je tevreden bent. Na enige tijd bellen we je om dat te horen. 

 



Nog vragen? Bekijk het webinar 

In 9 februari organiseert deA een informatiewebinar over de ventilatieboxactie. We leggen 
uit wat de actie inhoudt, wat je eraan hebt en je kunt vragen stellen. 

Meld je alvast aan! 

Waarom deze actie 

Een actie van duurzame energiecoöperatie Apeldoorn in samenwerking met Jakon air bv.  
Apeldoorn krijgt in 2021/2022 extra geld van het Rijk om huiseigenaren te helpen met 
energie besparen. Energie besparen is belangrijk voor het milieu én levert ook een lagere 
energierekening op. Daarmee maakt het je huis klaar voor de toekomst. 

deA organiseert regelmatig groepsaankopen en werkt daarbij samen met bedrijven uit de 
directe omgeving. In overleg met de leverancier Jakon air is gekozen voor een veel 
voorkomende en de meest winstgevende aanpak voor je ventilatiebox. Hiervoor is gekozen 
voor een aanbod met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Dat is niet per se de laagste prijs, 
wel een scherpe prijs voor deze kwaliteit materialen.  

Belangrijk element van onze acties is ook dat we het proces volgen, de offertes bekijken, 
achteraf bellen of je tevreden bent en steekproefsgewijs de maatregelen controleren. Als er 
iets is, wordt het opgelost. De prijs is scherp doordat de bedrijven groter kunnen inkopen 
en werk in dezelfde buurt kan combineren. Ook leveren deelnemers bij inschrijving van de 
actie specifieke informatie aan waardoor er sneller een opdracht kan worden uitgevoerd. 

Meer collectieve acties van deA 

Samen met lokale bedrijven organiseert energiecoöperatie deA meer acties om 
huiseigenaren te helpen met energie besparen, bijvoorbeeld de collectieve isolatieactie. 

Over ons 

deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente 
Apeldoorn. 
We helpen je energie besparen, zelf energie opwekken en we realiseren energieopwek in de 
buurt. 
Samen maken we Apeldoorn fossielvrij en worden we zelf eigenaar van onze energie en 
energievoorziening. 
Doe mee op een manier die bij jou past. Schrijf je in voor deze actie of sluit je ook aan als 
lid.  

 

 
 
 
 



Wist jij dit over ventilatie?  
  
Wist jij dat …  
  

§ … Nederlanders 90% van hun tijd binnen doorbrengen?  
  
§ …in de meeste huizen meer fijnstof aanwezig is dan buiten.  
  
§ …een op de tien woningen te maken heeft met schimmel.  
  
§ …goed isoleren minstens zo goed ventileren betekent. Anders blijft vervuilde 
licht in je huis hangen en dat is ongezond.  
  
§ …vervuilde lucht allergieën versterkt, luchtwegproblemen geeft 
en irritatie van de slijmvliezen. Klachten als hoofdpijn, astma en andere irritaties 
kunnen dus vaak te maken hebben met de kwaliteit van de lucht in jouw huis.  
  
§ … Ventileren niet hetzelfde is als luchten. Ga jij je huis luchten? Dan zet je 
ramen en deuren tegen elkaar open. Doe je het raam weer dicht? Dan hoopt de 
vervuiling zich weer op. Ventileren betekent continue frisse lucht aan- en afvoer.  
  
§ …er grofweg drie soorten ventilatie zijn:   
- natuurlijke ventilatie (rooster, klepraampjes, enz.);  
- mechanische ventilatie (via ventilatieroosters, sinds de jaren 70 werd dit in 
huizen geïnstalleerd);  
- balansventilatie (nieuwste vorm van ventilatie, met name in nieuwbouwhuizen).  
  
§ … dat je de luchtkwaliteit in je huis kunt meten met een CO2-meter? Leen er 
eens een in onze leenwinkel! [link maken]  

 
 
  



Actievoorwaarden Ventilatieboxactie Apeldoorn 2022  
 
  

- Inschrijven voor deze actie is mogelijk door bewoners van koopwoningen in 
gemeente Apeldoorn. 

- Deelnemen met deze actie is mogelijk via inschrijving bij deA op www.de-
a.nl/ventilatiebox 

- Het aanbod is geldig tot en met 31 mei 2022.  
- Inschrijven is mogelijk tot en met 31 mei 2022 
  
Aanvulling w.b. aanbod 1, vervangen ventilatiebox en reinigen 
kanalen en ventielen:   
  
- De actie betreft de producten en werkzaamheden zoals die zijn omschreven in deze 

actie. Eventuele aanvullende werkzaamheden of andere producten, kunnen in overleg 
worden geleverd tegen meerprijzen. 

- Deze aanbieding geldt uitsluitend wanneer dit reguliere werkzaamheden omvat, 
hiermee wordt bedoeld geen bijzonderheden omtrent aanpassingen van nieuwe naar 
huidige box en-/of moeilijk aan te passen flexibels en andere toebehoren i.v.m. 
gedateerde huidige MV-box. 

- Deze aanbieding is gebaseerd op een prijs zonder bouwkundige aanpassingen. 
- Wanneer ten tijde van uitvoering de hierboven genoemde aandachtspunten wel aan 

de orde zijn behoudt Jakon Air B.V. zich het recht om prijsaanpassingen door te 
voeren wanneer opdrachtgever alsnog wenst dat werkzaamheden (indien op dat 
moment mogelijk) worden uitgevoerd. 

- Op de dag van uitvoering, moet de ventilatiebox en de ventielen goed toegankelijk 
zijn. 

- De gemaakte afspraak over de uitvoering van de werkzaamheden mag uiterlijk 24 uur 
van tevoren afgezegd worden. 

- Bij evt. voortzetting van werkzaamheden op een ander tijdstip buiten toedoen van 
Jakon Air B.V. om behoudt Jakon Air B.V. eveneens het recht om prijsaanpassingen 
door te voeren. 

  
Aanvulling w.b. aanbod 2: Alleen reinigen ventilatiesysteem  
-  Deze aanbieding geldt enkel bij combinatieuitvoering van minimaal 6 adressen in 

dezelfde buurt.  
- De gemaakte afspraak over de uitvoering van de werkzaamheden mag uiterlijk 24 uur 

van tevoren afgezegd worden. 
 
 
  
Betaling  
- Betaling geschiedt per pin op de dag van de werkzaamheden.  
  
Communicatie  
- Enige tijd na het uitvoeren van de werkzaamheden neemt deA telefonisch contact 

met je op om te horen of je tevreden bent.  
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