
Airco en andere opties 
 
Mobiele airco 
Wilt u een airco plaatsen? Wanneer u kiest voor een mobiele airco, 
waarbij u de afvoerslang via het open raam naar buiten leidt, dan hoeft u 
hiervoor geen toestemming te vragen. Houd wel rekening met de 
volgende adviezen: 
 

• Zet de airco dichtbij een openslaand raam, klepraampje of buitendeur 
om de afvoerslang naar buiten te leiden 

• Plaats een raam- of deurafdichting om de kieren af te dichten. Hiermee voorkomt u dat de 
warme lucht van buiten naar binnen komt. Vaak zit er een raamafdichting bij de airco, controleer 
of deze geschikt is 

• Gebruik geen verlengsnoer om de kabel van de airco te verlengen, maar sluit deze direct aan op 
het stopcontact. Zo voorkomt u brandgevaar 

• Het is niet toegestaan om een doorvoer te boren in wanden, muren of plafonds 
 
Voor het installeren van een vaste airco krijgt u geen toestemming 
Een vaste airco bestaat uit een binnen- en buitenunit. De buitenunit zit vaak aan de muur of op het 
dak bevestigd. Dit kan tot geluidsoverlast voor uw buren leiden. Ook is het nodig een doorvoer door 
de muur of het dak naar binnen te maken. Daarom geeft Het Grootslag geen toestemming om een 
vaste airco te installeren. 
 
Alternatieve apparatuur 
Er zijn ook andere apparaten die voor verkoeling zorgen: 

• Een ventilator brengt de omgevingstemperatuur weliswaar niet omlaag, maar wel de 
gevoelstemperatuur. Kies voor een stil apparaat dat krachtig genoeg is 

• Een aircooler is een tussenvorm van een airco en een ventilator. U kunt deze vullen met 
water of ijs. Hiermee koelt en zuivert het de lucht. De aircooler verbruikt veel minder stroom 
dan een airco. 

 
Tips voor een koele woning 
Het is ook mogelijk om uw woning zonder apparatuur koel te houden. 
 

• Voorkom dat de zon in uw woning schijnt. Zonwering* aan de buitenkant van het glas houdt 
behalve de zon ook de warmte goed tegen  

• Heeft u geen zonwering aan de buitenkant? Zorg dan dat de gordijnen overdag aan de 
zonzijde gesloten blijven 

• Plaats een parasol of hang een schaduwdoek op in de tuin of op het balkon 

• Doe voor het opgaan van de zon – als het buiten warmer wordt dan binnen - de ramen en 
de deuren dicht. Dan houdt u de warmte zoveel mogelijk buiten. 

• Zet pas ná het ondergaan van de zon – als het buiten koeler is dan binnen - de ramen en de 
deuren open. Blijf gedurende de nacht goed ventileren! 

• Zorg voor veel groen (planten) rondom uw woning. Tegels en stenen nemen juist hitte op en 
stralen dat weer uit. De temperatuur op verharde plekken is soms 8 graden hoger dan in de 
groenere gebieden 

• Heeft u een balkon? Zet er planten op en gebruik houten vloertegels 
 
* Als u zonwering wenst kunt u een aanvraag indienen via www.wst-hetgrootslag.nl/woning-onderhoud/zelf-
klussen. Dan beoordelen wij of het aanbrengen van zonwering aan de buitenzijde mogelijk is en aan welke 
voorwaarden dit moet voldoen. 
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