
Rookmelders in alle woningen op 1 juli 2022 

 

FAQ 

 
1. Was u niet thuis? 

a. De aannemer heeft via een brief aangekondigd bij u in de wijk te zijn en rookmelders 
te plaatsen. Zij zullen deur aan deur langs gaan. Zij zullen dit meerdere malen 
proberen in de week dat ze bij u in de buurt zijn. Treffen ze u niet thuis dan ontvangt 
u een “niet-thuis kaart” en wordt u verzocht contact op te nemen met de aannemer 
om een afspraak te maken. 
 

2. Is  uw woning al voorzien een rookmelder? 
a. Als uw woning al door Vivare voorzien is van een rookmelder. Uw rookmelder is dan 

bekend bij Vivare en zal tijdig worden vervangen. 
b. Als uw woning al door Vivare voorzien is van een rookmelder ouder dan 5 jaar dan 

kan het zijn dat we alsnog bij u langskomen. We vervangen de huidige rookmelders 
voor een nieuwe rookmelder. Deze nieuwe rookmelder gaat dan weer 10 jaar mee.  
 

3. Is uw woning al voorzien van een rookmelder aangesloten op het elektranet en heeft u 
toch een brief ontvangen? 

a. De aannemer zal dit noteren in ons systeem en u ontvangt een brief van de 
aannemer dat we de rookmelders niet vervangen. 
 

4. Heeft u zelf al een rookmelder geplaatst in uw woning? 
a. De aannemer komt bij u langs en zal kijken hoe oud de rookmelder is die u heeft 

geplaatst.  
i. Als deze rookmelder op batterijen is dan zal de aannemer deze vervangen 

voor een nieuwe rookmelder. Deze nieuwe rookmelder gaat weer 10 jaar 
mee. 

ii. Als deze rookmelder is aangesloten op het elektranet dan zal de aannemer 
dat noteren in ons systeem.  

 
5. Moet ik betalen voor het plaatsen van de rookmelder? 

a. Het plaatsen en vervangen van de rookmelders gebeurt op kosten van Vivare. U 
hoeft hiervoor niks te doen.  
 

6. Wie doet het onderhoud van de rookmelder? 
a. De instructie van de rookmelder staat op de website. U wordt gevraagd deze te lezen 

en de rookmelder te onderhouden. Het vervangen van de rookmelder binnen 10 jaar 
zal gebeuren door Vivare. 
 

7. Wilt u geen rookmelder? 
a. Per 1 juli 2022 moet in elke gang op elke verdieping in elke woning een rookmelder 

zijn geplaatst. Volgens het Bouwbesluit moet Vivare deze plaatsen en u als huurder 
bent verplicht om hieraan mee te werken. 

 
 


