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Programma

1. Introductie 
2. VLA de Binnenluchtbranche2. VLA de Binnenluchtbranche
3. Marktontwikkeling

aanleiding en doelstelling

4 V til ti k4.   Ventilatiekeur
inhoudelijk, toetsing, classificatie, meerwaarde

5.   Vragen
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Introductie
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Introductie
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VLA de Binnenluchtbranche
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VLA de Binnenluchtbranche

VLA is een vertegenwoordiging van: 
- fabrikantenfabrikanten
- leveranciers 
- adviesbureaus

i t ll t & d h d b d ij- installateurs & onderhoudsbedrijven
- dienstverleners 
die in Nederland actief zijn op het gebied van luchttechnische apparaten en 
gezonde binnenlucht nastreven. 
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Marktontwikkelingg
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Marktontwikkeling

• Nieuwbouw begin jaren ’70
• 1ste woningen met mechanische ventilatieg

• Vervangingen medio jaren ’80

• Behoefte preventief onderhoud
• Advies / MJOP’s
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Marktontwikkeling

• Storingsonderhoud

• Onderhoudscontracten

K lit it b i• Kwaliteitsborging

• Planmatige vervanging en renovatie
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Aanleiding keurmerk

• Toenemende aandacht voor kwaliteit binnenmilieu

• Vele gezondheidsklachten en slechte binnenlucht

G éé d idi / f t t d th d• Geen éénduidige en/of gestructureerde methode        
voor bepaling onderhoud en beheer (frequentie)

• Kwaliteit onzichtbaar voor eigenaar/eindgebruiker
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Doelstelling keurmerk

• Kwaliteitsnorm voor woningventilatiesystemen.                              
[beheer en onderhouden door gecertificeerde installateurs][ g ]

• Keurmerk garandeert dat woningventilatiesysteem aan         
t t ld i ld tvastgestelde eisen voldoet.

• Bewustwording vergroten.Bewustwording vergroten.
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Wat houdt het Ventilatiekeur in
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Wat houdt het Ventilatiekeur in

• Kwaliteitsnorm voor beheerders en bewoners
• Voorwaarden, eisen en bepalingsmethoden waarborgenVoorwaarden, eisen en bepalingsmethoden waarborgen                                     

een gezond binnenmilieu
• Voorschriften richten zich op correct onderhoud en 

gebruikgebruik
• Werkwijze bestaat uit tijdige keuringen en voorlichting
• Classificatie kwaliteitsniveau

13



Onderwerpen van toetsing

Fysieke reinheid
• GevelventilatieroostersGevelventilatieroosters
• Toe- en afvoerventielen
• Luchtkanalen
• Ventilatoren• Ventilatoren
• Filters
• Sensoren (Rv, CO2)
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Onderwerpen van toetsing

Ventilatiecapaciteit
• Vaststellen te hanteren eisenVaststellen te hanteren eisen 

(wettelijk kader)
• Toetsing aan eisen
• Inregelen gehele systeem• Inregelen gehele systeem
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Classificatie kwaliteitsniveau

• VK***• VK***
Voldoet aan eisen voor reinheid en ventilatiecapaciteit van 120%

• VK**
Voldoet aan eisen voor reinheid en ventilatiecapaciteit van 100%

• VK*
Voldoet aan eisen voor reinheid maar niet voor ventilatiecapaciteitVoldoet aan eisen voor reinheid, maar niet voor ventilatiecapaciteit
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Meerwaarde

• Optimaal werkend ventilatiesysteem
• Verlaging storingsgraadVerlaging storingsgraad
• Onafhankelijke periodieke audits
• Volledig inzicht in kwaliteit en 

installaties
• Goed voorgelichte en geïnstrueerde 

bewonersbewoners
• Vergroten bewonerstevredenheid

17



Vrageng
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