
SL IM  VENT I L EREN 
IN  10  STAPPEN



1. WAT IS VENTILEREN?

Ventileren = de vervuilde binnenlucht 24/7 vervangen door verse buitenlucht.



2. WAAROM VENTILEREN?

Doordat we gemiddeld 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is de binnenlucht meestal  
5 keer meer vervuild dan de buitenlucht.



3. BINNENLUCHT?

Ademen, koken, douchen, poetsen, ... kortom: leven in huis zorgt ervoor dat vocht, geurtjes 
en schadelijke stoffen vrijkomen. Ook meubels, tapijt, verf, schoonmaakproducten ... 
beïnvloeden de binnenluchtkwaliteit.



4. LUCHTKWALITEIT?

Te veel vocht of een te hoge CO2-concentratie in huis, kan gezondheidsproblemen in de 
hand werken zoals: allergieën, concentratieverlies, slaapproblemen, hoofdpijn, luchtweg-
infecties, … 



5. VENTILEREN!

Het is dan ook cruciaal om de woning te spoelen met voldoende verse buitenlucht. Pas dan 
ben je zeker van een goede luchtkwaliteit in huis. Een ventilatiesysteem zorgt daarvoor.



6. SLIM VENTILEREN?

Net als bij een slimme thermostaat, past ook het ventilatiesysteem zich het liefst automatisch 
aan volgens ons gedrag. Tijdens het douchen is ventilatie vooral daar aan de orde, niet per 
se in de keuken of slaapkamer.
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7. HOE SLIM VENTILEREN?

Slim ventileren doe je enkel daar en wanneer dat nodig is in huis. 
Beter nog: het ventilatiesysteem doet dat in jouw plaats zonder dat je daar omkijken naar 
hebt. Deze vorm van ventileren heet vraaggestuurd ventileren. Door ‘slim’ te ventileren, 
bespaar je een flinke duit op je energiefactuur.
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8. ENERGIEBESPARING

De wetgeving schrijft voor dat er een vaste hoeveelheid binnenlucht ‘ververst’ moet worden. 
In de praktijk is de vervuiling van die lucht in huis niet overal dezelfde (vb. een douche ver-
hoogt tijdelijk de vochtigheid in je badkamer en dus moet er ook maar tijdelijk extra geven-
tileerd worden). Een ventilatiesysteem dat het ventilatieniveau aanpast aan je leefpatroon 
levert dan ook een mooie besparing op.



9. HEALTHY SPACES

Een slim of vraaggestuurd ventilatiesysteem is de beste garantie op een gezond en comfor-
tabel binnenklimaat. Energiezuinig, volautomatisch en op maat van je behoeften.



10. RENSON

‘Creating Healthy Spaces’, dat is waar Renson naar streeft. Gezond en comfortabel 
wonen mogelijk maken voor iedereen. Daarom staat vraaggestuurd ventileren hoog op 
onze prioriteitenlijst. Wist je dat er intussen al meer dan 125.000 slimme Renson-ventilatie-
systemen geïnstalleerd zijn? En dat is nog maar het begin: want voortaan maakt Renson 
enkel nog slimme, vraaggestuurde ventilatiesystemen. 
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