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Nieuwsbrief Rokade Spijkenisse 
Beste bewoners, 

 

Inmiddels staat de zomer weer voor de deur.  

Wist u dat: 

Uw woning ook beschikt over een uiterst energievriendelijk koelsysteem. Doordat de bodemtemperatuur lager is 

dan de temperatuur in uw woning, wordt met een circulatiepompje van 70 Watt, vergelijkbaar met een flinke 

gloeilamp, koud water door uw vloer gepompt, voldoende voor het aangenaam koelen van uw gehele woning. 

Hoe meer er gebruik gemaakt wordt om in de zomerperiode te koelen, hoe optimaler het bronsysteem in de 

winterperiode zal functioneren. Bij een optimaal werkend bronsysteem, is de uitstoot van broeikasgassen en het 

gebruik van fossiele brandstoffen lager. Het energieverbruik in koelbedrijf is, zoals vermeld, minimaal. Het geeft 

uw woning meer comfort, het verbruik is minder dan de verbeterde energieprestatie van de warmtepomp bij 

verwarming van uw woning in de winter en de bereiding van warm tapwater oplevert. 

Voor veel bewoners is de aanwezigheid van een energiezuinig systeem, mede een reden geweest om een van 

de appartementen aan te kopen. Hoe vreemd het ook klinkt, maar het gebruik van 

koeling draagt hieraan bij!  Maak er dus gebruik van! 

 

Het is echter nog steeds zo dat van de koeling geen wonderen verwacht mogen 

worden. Het werkt via de slangen in de betonvloer, en is daardoor, net als bij de 

verwarming die door dezelfde slangen gaat, traag.  Daarnaast kan de temperatuur 

van het koelwater niet te laag zijn, omdat er anders condens op de vloer zou 

kunnen ontstaan. Veel vloeren zouden hierdoor spiegelglad worden. Daarom 

spreken wij liever van verkoeling.  

Let wel: hoe meer warmte u buiten houdt (zonwering), zoveel prettiger zal het 

binnenklimaat zijn. 

 

Storingscode 19 en 20 op uw kamerthermostaat 

Indien de storingscode 19 of 20 op uw kamerthermostaat is weergegeven, betekent dit dat de druk in de 

installatie in uw woning te laag is en zal de warmtepomp niet meer functioneren. In principe is dit uw eigen 

verantwoording. Wij verzoeken u de installatie bij te vullen volgens de werkwijze op de instructiekaart die u bij 

de installatie heeft gekregen. Indien u ervoor kiest om onze servicepartij de installatie bij te laten vullen, worden 

hier kosten voor in rekening gebracht.  

Indien er maandelijks of vaker bijgevuld moet worden, duidt dit op lekkage. Wij adviseren u in dat geval de 

leidingen en aansluitingen te controleren. Voor onderzoek en of herstel kunt u ervoor kiezen dit door onze 

servicepartij te laten uitvoeren. Als het probleem in uw installatie zit zijn de kosten voor u, indien er een 

probleem in de warmtepomp zit, zijn de kosten voor Eteck.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Eteck 

 

Voor meer informatie of tips: check onze website www.Eteck.nl en uw persoonlijke klantenportal 

Maak vooral gebruik 

van de mogelijkheid 

om koeling in uw 

woning te gebruiken, 

hiermee draagt u bij 

aan een beter milieu!   

http://www.eteck.nl/

