CO in huis. Wat nu?
Als er CO in huis is, moet je
snel reageren.
Hoe weet je dat er CO in de kamer is?

Je kan het niet zien, ruiken of proeven. Hoe weet je
dan of er CO is? Een paar signalen:

Goed verluchten

• Je hebt snel hoofdpijn.
• Je bent misselijk.
• Je bent moe.

Geef CO geen kans.

Let extra op als:
• Er iemand flauw valt.
• Iedereen in huis opeens ziek is.
• Je misselijk bent als je uit de douche komt.
• De waakvlam van je verwarmingstoestel
niet meer blauw is.

Wat moet je doen als je denkt dat er CO in
huis is?
• Doe ramen en deuren open.
• Zet alle gastoestellen af.
• Is er iemand flauwgevallen? Breng de persoon dan
naar een kamer met een open raam. Bel direct
112 en zeg dat er een CO-vergiftiging is.
• Ga zelf ook naar buiten.
• Verwittig onze technische dienst.

CONTACT
TECHNISCHE DIENST
Gratis formulier op www.woonhaven.be
03 213 47 00
ALGEMEEN
www.woonhaven.be
huurder@woonhaven.be
03 212 25 00
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Informatiebrochure

Waarom goed
verluchten?

Hoe goed verluchten?

Wat is CO?

• Zet elke dag alle ramen of deuren minstens 10 minuten
open. Doe dit ook in de winter.

Net als jij heeft jouw appartement of
huis frisse lucht nodig. Anders
• krijg je een ongezonde woning.
• Is er CO-gevaar. CO-gas ontstaat bij
toestellen op gas. Dat is dodelijk.

• Maak luchtroosters nooit dicht!

CO (koolstofmonoxide ) is een giftig gas. Het ontstaat bij verwarmingstoestellen die op gas werken.
Die hebben verse zuurstof nodig. Als je niet verlucht, dan is er geen zuurstof.
Wij zorgen ervoor dat je verwarmingstoestel goed
werkt. Als het kapot is, contacteer ons dan. We controleren het toestel elke 2 jaar.

• Zet luchtroosters in je badkamer altijd open.

Verluchten

Welke toestellen produceren CO?
• de gasradiator
• de ketel van de centrale verwarming
• de gasboiler voor warm water

• Heb je luchtroosters in je ramen? Zet ze elke dag een
paar keer open.

Slecht verluchten kan zorgen voor vochtproblemen
en schimmels. Dat is niet leuk en ook heel
ongezond.

Wat is verboden?
• Heb je geen raam in je badkamer? Laat de deur na het
douchen minstens 10 minuten open staan. En open
het raam van de dichtstbijzijnde kamer.
• Je verliest elk jaar meer dan 10 liter vocht tijdens je
slaap. Ook daar dus goed verluchten!
• Zet niets in de kast van de verwarmingsketel.
• Heb je een gasradiator geïnstalleerd? Zorg dan dat de
schouw goed is aangesloten en de onderverluchting
open is.

Wat mag je nooit in je appartement,
terras, kelder of garage hebben?
• Petroleumkachels
• Gasflessen

