
1. Controleer
de manometer.

Deze meter vind je bij de verwarming in de 
badkamer of bij de verwarmingsketel zelf. Staat 
de meter op minder dan 1 bar? Dan is het tijd om 
het water bij te vullen.   

2. Zet de
verwarming uit.

Dit doe je door de thermostaat in de woonkamer 
op de laagste stand te zetten of de stekker van 
de cv-ketel uit het stopcontact te halen. Draai 
daarna alle verwarmingen in huis open.

3. Zet de
vulkraan open.

De vulkraan vind je meestal op de verwarming 
in de badkamer. Draai hier de afsluitdop los (de 
onderste moer). De afsluitring met kartels moet 
hierbij wel vast blijven zitten.   

Is je verwarming kapot? 
Dit kan je doen.
Doet je verwarming het niet? Vaak los je dat zelf makkelijk op. Door je cv bij te vullen en te ontluchten. Bekijk in 
ons filmpje hoe dat werkt of volg de 10 stappen hieronder. Dan zit je er snel weer warm bij.  

Ontluchtingssleutel 

Vul- of tuinslang  

Waterpomptang  

2 slangklemmen

Dit heb je nodig
Je hebt het onderstaande gereedschap nodig.  
Heb je dit niet in huis? Koop het bij de bouwmarkt 
of leen het van je buren.

4. Sluit de vulslang
aan op de vulkraan.

De ene kant van de vulslang sluit je aan op de 
vulkraan. De andere kant van de vulslang sluit je aan 
op een waterkraan, zoals de kraan van de douche 
of wastafel, of de wasmachinekraan (als die in je 
badkamer staat). 

5. Open voorzichtig
de waterkraan.

Als het water in de slang bij de verwarming is 
aangekomen, draai je de wartel (de moer van de 
slang) goed vast.

6. Open de afsluitring
van de vulkraan.

Als je de afsluitring (met kartels) opent zal de 
installatie zich vullen met water. Als de manometer 
op 1,5 bar staat, sluit je de waterkraan.

Klaar met bijvullen? Dan kan je nu door naar stap 7 
op de volgende pagina: ontluchten. 

https://youtu.be/PEbvwxbtOUc
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Meer weten?

 www.woonstadrotterdam.nl/verwarming

7. Open alle 
ontluchtingskraantjes. 

Draai de kraantjes op de verwarmingen, de ketel en 
de leidingen open met de ontluchtingssleutel. Laat 
de lucht eruit tot er water komt. Zet de kraantjes 
dan dicht. 

8. Controleer  
de manometer. 

Kijk of er nog steeds 1,5 bar op de meter staat. Is 
het lager? Vul dan weer het water bij. Staat er wel 
1,5 bar op de meter? Dan ben je klaar met de klus 
en kan je opruimen. 

9. Het bĳvullen en 
ontluchten is klaar.  

Haal de vulslang van de vulkraan en de waterkraan. 
Doe de afsluitring met kartels weer op de vulkraan. 
Draai dan de wartel van de slang los. Doe de 
afsluitdop weer op de vulkraan. 

10. Zet de verwarming 
weer aan. 

Dit doe je door de thermostaat omhoog te  
zetten of de stekker van de ketel in het stopcontact 
te doen. 

Monteur bellen
Heb je de verwarming bijgevuld en ontlucht 
maar doet deze het nog steeds niet? Bel dan een 
monteur. Afhankelijk van waar je woont bel je met 
monteur Mampaey of Breman.

Woon je in
• Feijenoord

• Katendrecht

• Kleinpolder

• Kop van Zuid

• Middelland

• Nieuwe Westen

 
 

• Noordereiland 

• Oud Mathenesse

• Overschie

• Pernis

• Spangen*

• Witte Dorp 

 
 Breman: 010 – 298 33 50

* Woon je in Justus van Effen? Bel dan Mampaey (078 - 652 24 33).

Woon je in
• Beverwaard

• Cool

• De Esch

• IJsselmonde

• Het Lage Land

• Hillesluis

• Kralingen

• Kralingseveer

• Nieuw Crooswijk

• Ommoord

 
 

• Oud Mathenesse 

• Overschie

• Pendrecht

• Pernis

• Spangen

• Tarwewijk 

• Wielewaal

• Witte Dorp

• Zuidplein

 
 

Mampaey: 078 – 652 24 33

Woon je in
• Bloemhof

• Carnisse

• Oud-Charlois

• Pendrecht

 
 
 
 

• Tarwewijk 

• Wielewaal

• Zuidplein

• Zuiderpark

 
 
 
 Roveco: 088 – 400 96 60

tel:+31786522433
tel:+3110 – 298 33 50

