
Aluminium kozijnen, ramen en deuren 
 

a. Gebruiksaanwijzing 

Spijkeren en schroeven in aluminium kozijnen, ramen en deuren is niet toegestaan. Voor het 

ophangen van uw vitrage of gordijnen zijn de volgende oplossingen mogelijk: 

• Kunststof roedesteun. Dit is geschikt voor het ophangen van “valletjes”. De steuntjes 

bevestigt u met een goed tweezijdig plakband op het kozijn. Het oppervlak maakt u eerst 

vetvrij met wasbenzine. Gebruik voor het vetvrij maken geen thinner of andere 

oplosmiddelen omdat deze het kozijn kunnen aantasten. 

• Rail. Dit is geschikt voor het ophangen van gordijnen of van vitrage over de volle breedte 

en hoogte van het raam. U kunt de rail bevestigen door middel van steunen op een plank 

die daarvoor speciaal tegen het plafond is aangebracht. 

 

b. Onderhoud voor de huurder 

We raden aan uw raamkozijnen en deuren één tot tweemaal per jaar goed te reinigen. 

Daarmee voorkomt u dat de in het vuil aanwezige chemische stoffen op de beschermlaag 

inwerken. 

Reinigen doet u als volgt: Spuit de metalen delen af met koud leidingwater om het grove 

losse vuil te verwijderen. Behandel of besproei het metalen deel met een neutraal 

reinigingsmiddel. Laat dit even inwerken en verwijder dan met een doek of spons de 

vuilaanslag. Spoel vervolgens na met overvloedig warm leidingwater. Gebruik voor het 

schoonmaken geen staalborstels, staalwol, schuurpapier, schuursponsjes en 

schoonmaakmiddelen die schuren. Ook reinigen met een hogedrukreiniger kan schade 

veroorzaken. 

Het hang- en sluitwerk van uw metalen ramen en deuren moet zo nodig eens per jaar 

gesmeerd worden.  

 

De gaatjes in de sponning van uw metalen raam zorgen ervoor dat water naar buiten toe 

afgevoerd wordt. Dat is van belang voor behoud van het kozijn en de rubbers. Het is dan ook 

noodzakelijk dat die waterafvoergaten niet verstopt zijn. 

Eventueel glas boven de binnendeurkozijnen kunt u schoonmaken met een vochtige doek. 

Gebruik geen water omdat het dorpeltje waar het glas in staat hol is. Dit geeft op termijn 

lelijke strepen op de kozijnen.   

Let op: Reinigingsmiddelen voor glas kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor andere 

gevelmaterialen, zoals metaal en rubber. 

 

c. Verantwoordelijkheid woonstichting 

Woonstichting Land van Altena is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kozijnen, 

ramen en deuren. 

 

d. Klachten en storingen 

Melden bij de woonstichting. 
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