
Kunststof kozijnen, ramen en deuren 
 

a. Gebruiksaanwijzing 

Spijkeren en schroeven in kunststof 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 

Reinig kunststof raam- en deurkozijnen en deuren met schoon water en een spons, zeem of 

doek. Een enkele keer kan daarbij gebruik gemaakt worden van een lichte zeepoplossing. 

Speciaal voor kunststof oppervlakken is dat ook verkrijgbaar als spray in een flacon. 

Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met vloeibare reinigingsmiddelen die niet schuren. 

Bij gebruik van ieder soort schoonmaakmiddel is naspoelen met schoon water belangrijk. 

Staalwol, krabbers, schuursponsen en chemische oplosmiddelen zoals vlekkenwater en 

aceton mogen niet worden gebruikt. Daarmee wordt het oppervlak beschadigd. 

Voor een goede ventilatie van uw woning zijn in de ramen ventilatieroosters aangebracht. 

Om goed te kunnen functioneren moeten deze regelmatig schoongemaakt worden. Dat gaat 

het beste met behulp van een stofzuiger. 

De beweegbare delen aan de ramen en deuren vragen twee keer per jaar onderhoud. We 

hebben het dan over het hang- en sluitwerk en de ventilatieroosters die open en dicht 

kunnen. De draaiende en schuivende delen kunt u licht insmeren met vaseline of met 

(naaimachine)olie. 

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.   

 

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. 

 

November 2013 


