Preventietips
Water
Voorkom waterschade binnenshuis
De meest voorkomende schade in Nederland is waterschade. De vaatwasser,
wasmachine of regenwater kan veel ellende veroorzaken bij lekkage. Gelukkig zijn
de meeste schades eenvoudig te voorkomen, bijvoorbeeld door goed onderhoud
te plegen aan je huis.

1.
Houd je platte dak
schoon en zorg dat
het water weg kan

Als je een plat dak hebt, kan het zijn dat water zich daar ophoopt. Dat gebeurt
omdat platte daken een opstaande rand hebben. Wat belangrijk is, is dat je een
manier inbouwt waarop het water kan weglopen. Dat kan heel simpel zijn, met 2
afvoeren bijvoorbeeld.
Bonustip: op een (gedeeltelijk) plat dak kun je een groen dak aan laten leggen, dit
neemt veel water op. Vaak geven gemeentes hier subsidie op. Voordeel is ook nog
eens dat je dakbedekking veel langer meegaat, en het dak verkoelend werkt in de
zomer.

Zorg ervoor dat je dakgoot schoon is: haal bladeren en vuil eruit voor ze verstopt
zitten. Je regenpijp kun je eenvoudig bladvrij houden door een bladafvoer te plaatsen.
Als je daarbij in je dakgoot een bladvanger gebruikt, voorkom je verstoppingen.

2.
Houd je hemelwaterafvoer en dakgoten
schoon

Loopt je afvoer het riool in? Koppel dit indien mogelijk los, en laat het water de tuin in
lopen of over de stoep. Je kunt natuurlijk ook een regenton plaatsen om water op te
vangen. Dat is extra handig als het droog is en je je tuin water wil geven.

Vervang je
kitnaden op tijd

In je badkamer (en soms ook in je keuken) zit siliconenkit om vocht achter de
tegels te voorkomen. Na verloop van tijd -meestal na ongeveer 5 jaar- verliezen
kitnaden de elasticiteit door inwerking van zeep en kalkresten. Hierdoor kan
schimmel ontstaan omdat er vocht bij komt. Dan is het tijd om ze te vervangen.
Je kunt ervoor kiezen dit te laten doen, maar je kunt het ook zelf doen. Als je
dit nog nooit zelf hebt gedaan, vraag dan iemand met ervaring om je hierbij te
helpen.

Zorg voor voldoende
groen in je tuin

Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen door hevige neerslag
toe. Daarom raden wij aan om voldoende ruimte te laten in je tuin voor groen – en
dus niet alles te bestraten. Aarde en gras nemen regenwater op in de grond, in plaats
van dit door te laten stromen naar de riolering. Als het riool overvol zit, kan dit water
terugstromen naar je huis en daar waterschade veroorzaken.
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Disclaimer:
Deze checklist geldt als richtlijn en is niet volledig, derhalve kan er aan de informatie geen rechten worden ontleend. a.s.r. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade ondanks het opvolgen van de geboden richtlijnen.
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Plaats een waterslot
op je wasmachine

Als je je wasmachine plaatst, zet deze dan in een opvangbak. En gebruik bij het aansluiten op de kraan een waterslot, dat voorkomt dat de kraan blijft stromen als de
slang van je wasmachine losschiet. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat je op
tijd op de hoogte bent als je wasmachine kapot gaat en er water vrij komt. Zo voorkom je een hoop waterschade. Deze producten zijn verkrijgbaar bij bouwmarkten en
zijn eenvoudig zelf aan te brengen.

