
De energieprijzen  
zijn torenhoog.  
Wat nu? 
Warm én veilig de winter door

De energieprijzen zijn de afgelopen periode enorm gestegen. 
We kunnen het ons dan ook goed voorstellen dat je kijkt naar 

alternatieven om jouw huis goedkoper (bij) te verwarmen. 
Sommige alternatieven verhogen echter ook de kans op letsel of 
schade aan jouw woning of eigendommen. Daarom delen we een 

aantal tips voor veilig stoken.

Waarom doet Univé dit?
Net als jij, maken ook wij ons zorgen. Als 
coöperatie doen we dingen voor én met elkaar. 
Samen delen we niet alleen de risico’s die we 
allemaal lopen, maar kunnen we elkaar ook beter 
helpen bij het voorkomen van die risico’s. Zo 
komen we samen warm én veilig de winter door 
en verminderen we de kans op bijvoorbeeld 
ongelukken met gevaarlijke stoffen, op 
gezondheidsproblemen door rookgassen en op 
koolmonoxide door onvolledige verbranding.

Stoken met vloeistof, gas of een andere stof
Terrasverwarmers, olie-, petroleum-, 
kerosine- of bio-ethanolkachels: verwarmen 
met middelen die geen rookgasafvoer 
naar buiten hebben en niet door een 
installateur zijn geplaatst, is hoogst 
onverstandig! Deze kachels geven namelijk 

een verhoogde kans op onvolledige 
verbranding en koolmonoxidevergiftiging 
en op ongelukken. Meer weten over 
koolmonoxidevergiftiging? Kijk op: 
brandweer.nl/koolmonoxide



Elektrisch (bij)verwarmen

Met de hoge gasprijzen lijkt een ventilator-, 
straal-, convector- of oliekachel een 
aantrekkelijk idee. De meeste van dit 
soort kachels verhogen echter de kans 
op een woningbrand aanzienlijk. Een 
infraroodpaneel kan een goed alternatief 
zijn. Je verwarmt dan plaatselijk, waardoor 
je ook nog eens energiezuinig bezig bent. 
Ga je toch voor een andere elektrische 
kachel? Bekijk dan onze tips:

-  Kijk vooraf of de kachel onbeschadigd en 
vrij van stof is.

-  Sluit kachels altijd rechtstreeks aan op 

een wandcontactdoos, gebruik geen 
stekkerblok of haspel.

-  Voorkom overbelasting door te 
controleren of er geen andere grote 
stroomverbruiker (magnetron, 
wasmachine, droger, oven etc.) op 
dezelfde groep in de meterkast is 
aangesloten

-  Gebruik een spiraal- of ventilatorkachel 
alleen als je wakker bent.

-  Zorg dat de kachel op ruime afstand van 
brandbaar materiaal staat.

-  Gebruik een elektrische kachel niet voor 
het drogen van doeken of kleding.

Verwarmen met een hout- of pelletkachel

Er worden steeds meer hout- en 
pelletkachels aangeschaft. Een begrijpelijke 
keuze, maar om jouw veiligheid te borgen 
moeten deze kachels voldoen aan diverse 
veiligheidsvoorschriften. Helaas zien we 
steeds vaker dat installateurs niet van alle 
voorschriften op de hoogte zijn, met alle 
gevolgen van dien. Ben je van plan om 
een kachel te (laten) installeren? Onze 
inspecteurs denken graag –  kosteloos 
– met je mee. Wel zo veilig! Gebruik je 
een hout- of pelletkachel? We hebben de 
belangrijkste tips op een rij gezet:

Algemeen:
-  Laat de schoorsteen minimaal één keer 

per jaar van bovenaf vegen. Doe dit bij 
intensief gebruik vaker.

-  Zorg dat een stenen schoorsteen 
voorzien is van een (gefixeerde) 
binnenpijp.

-  Stook alleen als je thuis bent en plaats 
een rook- en CO-melder in de ruimte. 

-  Zorg voor voldoende ventilatie in huis en 
voorkom elektrische afzuiging tijdens het 
stoken.

-  Controleer of de afstand van de 
kachel, de rookgasafvoer en brandbaar 
materiaal voldoende is.

-  Zie je veel as of is het ruitje vaak vies? 
Dan is de verbranding niet volledig en is 
het verstandig om je te laten adviseren 

door een (Univé-)expert.
-  Is de rookgasafvoer ouder dan 20 jaar? 

Dan moet deze vervangen worden.

Houtkachel:
-  Knijp de houtkachel zo min mogelijk. 

Zo voorkom je onvolledige verbranding, 
(brandbare) aanslag in de rookgasafvoer 
en de vorming van CO (koolmonoxide).

-  Stook alleen droog en onbehandeld hout 
(minder dan 20% vocht).

Pelletkachel:
-  Zorg dat je de elektrische installatie van 

de pelletkachel frequent schoonmaakt.
-  Pleeg jaarlijks groot 

schoonmaakonderhoud. Volg 
hiervoor de gebruiksaanwijzing van de 
kachelfabrikant. 


