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Thuis in
zelfbouw

Dit is wat je moet weten

Met
• Duidelijke uitleg over de verschillende technieken
• Tips om te besparen
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Zelfbouw, kan ik dat wel? 
Tuurlijk! Je moet je alleen met de juiste mensen omringen. Zorg ervoor dat je 
weet waar je aan begint en informeer je goed. Aan de hand van deze brochure, 
willen wij van Swipe Zelfbouw jou alvast een duidelijk overzicht geven . We leggen 
de verschillende alternatieven en opties op een duidelijke manier aan je uit. Heb 
je nog vragen? Super! We hebben een heel team experts dat klaar staan om jou 
verder te helpen. 
Wanneer je aan een (ver)bouwproject start, zijn er heel wat verschillende factoren 
of puzzelstukken waarmee je rekening moet houden. Gelukkig heeft Swipe alle 
puzzelstukken beschikbaar om jouw project te realiseren. We zitten verschillende 
keren samen en overlopen zo hoe we jou het beste kunnen ondersteunen. 
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Swipe gaat steeds voor een 
totaalaanpak. We denken samen 
met jou na over jouw project 
en begeleiden je van het begin 
tot de laatste keuringen. Heb je 
voor sommige montages speciaal 
materiaal nodig? Ook dat kunnen 
we regelen voor jou. 

Aan de wettelijke verplichtingen 
hebben we ook gedacht. Via sterke 
en betrouwbare partners kunnen 
we jouw ventilatiecoördinatie, 
veiligheidscoördinatie en meer 
regelen! Zo hoef jij je geen 
kopzorgen te maken. 

Zijn de werken afgerond? Dan kijken 
we om alle nodige keuringen in te 
plannen. Na het bekomen van alle 
attesten kan je genieten van jouw 
nieuwe woning. 
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Sanitair
Zoals je bij een gewone puzzel eerst de hoekjes zoekt, begin je in een (ver)bouwproject idealiter met 
jouw sanitair. Meteen jouw badkamermeubel kiezen? Dat is misschien iets te snel, maar wist je dat er 
heel wat technieken in de muren vakkundig weggewerkt worden? Het zijn deze technieken die een 
impact zullen hebben op de andere montages in jouw woning. 

Wat is sanitair? 
Sanitair is een héél breed begrip waar we een aparte infobrochure over zouden kunnen schrijven!  
We vatten hier de belangrijkste zaken voor jou samen. 

Sanitair beslis je niet zo maar in 1-2-3... Of wel? Er zijn eigenlijk drie belangrijke zaken te onderscheiden: 
1. Toevoer: Het sanitair water komt toe in jouw woning aan de watermeter. Het is belangrijk om dan 

een netwerk van buizen en verdeelpunten (collectoren) aan te leggen zodat dit water naar jouw 
verbruikers kan stromen. Idealiter heb je ergens een mogelijkheid om dit aangevoerde water te 
verwarmen, zo kom je niet onder een koude douche te staan! 

2. Verbruiken: Yes! Je hebt je water opgewarmd en naar de kraan gekregen. Tijd om te genieten van 
jouw welverdiende douche of bad. 

3. Afvoer: Tijdens en na het nemen van jouw bad of douche, is er ook heel wat afvalwater dat uit de 
woning gevoerd moet worden. Hiervoor leggen we weer een ander netwerk van buizen aan. 
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Hoe werkt het? 
1. Toevoer

Jouw water komt via de watermeter binnen. Niet ver 
daarvan wordt een eerste verdeelpunt of collector 
geïnstalleerd. Van hieruit vertrekt het koude water 
doorgaans naar drie zones: 

1. Naar de bovenste verdieping
2. Naar de benedenverdieping
3. Naar het toestel om het water te verwarmen

Jouw water kan verwarmd worden door een 
gasketel, een warmtepompboiler, een lucht-water 
warmtepomp of een geothermische warmtepomp. 
In veel woningen wordt er nog met gas gewerkt. 
Kies je voor een duurzaam alternatief? Dan zal een 
warmtepomp misschien iets voor jou zijn!

Nadat jouw water is opgewarmd, stroomt dit naar 
een tweede verdeelpunt vanwaar dit warme water 
naar jouw bovenverdieping en benedenverdieping 
stroomt. 

2. Verbruik

Kies je voor in- of opbouwkranen? Wij kunnen 
het zelfbouwpakket volledig aanpassen naar jouw 
wensen en zorgen dat alle onderdelen beschikbaar 
zijn. 

Zelfs voor de keuze van badkamerkasten, 
douchekoppen en kranen kan je rekenen op 
Swipe. We hebben een aantal partners die jou 
graag ontvangen in hun uitgebreide showrooms. 

3. Afvoer

Wanneer je gebruik maakt van de 
verschillende verbruikers, zoals jouw bad of 
douche, ontstaat er ook heel wat afvalwater. 
Dit moet natuurlijk op een correcte manier 
afgevoerd worden uit jouw woning. 

Hiervoor leg je best een afvoersysteem 
aan in polypropyleenbuizen. Er 
bestaan verschillende soorten bochten, 
koppelstukken en montagehulpstukken die 
de installatie van dit systeem gemakkelijk 
maken. 
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5 tips om te besparen op jouw sanitair
Waterontharder

In Belgie is er veel kalkhoudend water. Dit kan helaas schade toebrengen aan 
jouw huishoudtoestellen. Denk hierbij maar aan jouw wasmachine of vaatwas! 
Door te investeren in een waterontharder, filter je deze kalkhoudende deeltjes 
weg en verleng je de levensduur van jouw toestellen. Extra voordeel: door 
gebruik te maken van zacht water, moet je ook minder wasmiddel gebruiken. 

Zo bespaar je 2 keer!

Warmteterugwinning

Jouw ‘afvalwater’ is eigenlijk nog heel waardevol. Het bevat immers nog 
veel warmte. Als je een warmteterugwinningssysteem installeert, kan je 
deze warmte recupereren en hiermee het koude water voorverwarmen. Dit 
bespaart jou en jouw verwarmingstoestel heel wat energie!

Close-in keukenboiler

Wanneer je jouw water opwarmt, kan het zijn dat dit nog een hele weg door 
de verschillende leidingen moet afleggen om tot bij de verbruiker te komen. 
Hoe langer deze afstand, hoe sneller het water afgekoeld is. Door een extra 
boiler te plaatsen op een plek waar je vaak warm water verbruikt, zoals aan 
je spoelbak in de keuken, kan je veel efficiënter warm water gebruiken. 

Thermische zonnepanelen

De warmte van de zon voelen onder de douche? Het klinkt misschien 
gek, maar het kan! Thermische zonnepanelen zijn niet te verwarren met 
photovoltaïsche panelen. Deze thermische panelenen warmen jouw water 
op waardoor je op een duurzame manier kan genieten van een heerlijk 
warme douche. 

Regenwater

Drinkwater is een kostbaar goed waar we zuinig mee moeten omgaan. Niet 
alleen het verbruik van dit water, maar ook de productie ervan wegen door 
op onze ecosystemen. Door regenwater zelf te filteren en te gebruiken in 
bepaalde toepassingen, kan je op die manier jouw steentje bijdragen aan 
een groenere wereld. 
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Ventilatie
‘Ventileren? Dat doe ik door gewoon mijn raam open te zetten hoor!’ We horen het vaak genoeg, maar 
ventilatie is meer dan dat. Een goede ventilatie zorgt ervoor dat jouw woning voldoende verse lucht 
bevat en dat de vervuilde lucht afgevoerd wordt. 24 op 24 uur, elke dag opnieuw.

Wat is ventilatie? 
Ventilatie is curciaal om een gezond binnenklimaat te kunnen 
bereiken. Zonder voldoende verse lucht, kunnen vocht, 
schimmels en zelfs gezondheidsklachten de weg vinden 
naar jouw woning. Het is zelfs zo belangrijk dat het sinds 
2006 verplicht is om een ventilatiesysteem te installeren bij 
nieuwbouwprojecten of bij grondige renovaties. 

Het ABC(D) van ventileren...
In oude huizen gebeurt de ventilatie via verschillende spleten 
en kieren (Ventilatie A). Het nadeel hiervan is dat naast de 
vervuilde lucht, ook de warme lucht zich een weg naar buiten 
baant. Op die manier lopen de kosten voor verwarming snel 
op! 

Wanneer jouw woning een zekere mate van isolatie heeft, kan 
je best investeren in een ventilatie C, C+ of D-systeem. Dat komt 
niet alleen jouw gezondheid, maar ook jouw energiefactuur ten 
goede!

Hoe werkt het? 

Ventilatie C+ - Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Heb je jouw woning grondig geïsoleerd? Dan kan het zijn dat de vervuilde lucht niet 
of moeilijk afgevoerd wordt. Een ventilatie C-systeem zorgt ervoor dat deze op een 
mechanische wijze wordt afgevoerd. Wil je dat jouw ventilatie zichzelf kan regelen? Dan 
opteer je best voor C+-ventilatie. Dit systeem heeft verschillende sensoren om zelf te 
detecteren wanneer de lucht vervest moet worden. 

Het basisprincipe van ventilatie is eigenlijk niet zo moeilijk. 
In jouw woning wordt een ventilatie-unit geplaatst. Dit 
toestel is  het hart van jouw ventilatie en regelt de (toe- en) 
afvoer. In de verschillende ruimtes van jouw woning worden 
ventielen voorzien die de lucht aanvoeren of afzuigen. Hier 
zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar zodat deze mooi 
samengaan met jouw interieur. De lucht verplaatst zich via 
een buizensysteem in jouw muren of plafond en wordt dan 
naar buiten geblazen. 

Ventilatie D - Mechanische toevoer, mechanische afvoer

Dit systeem is volledig automatisch gestuurd. Een extra voordeel is de mogelijkheid om de 
warmte uit de afgevoerde lucht te recupereren via warmteterugwinning. Wist je trouwens 
dat je de aangevoerde lucht op deze manier nog extra kan zuiveren?
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Lucht-lucht warmtepomp
Een lucht-lucht warmtepomp, beter bekend als een airco, wordt vaak ingezet voor de koeling die ze 
kan bieden tijdens de hete zomermaanden. Echter kan deze warmtepomp veel meer dan enkel koelen! 
Wist je dat ze in de winter haar werking kan omdraaien en jouw woning van warme lucht kan voorzien? 
We leggen het je graag uit.

Wat is een lucht-lucht warmtepomp? 
Een lucht-lucht warmtepomp is een techniek die 
het beste van twee werelden combineert: lekker 
warm in de winter en heerlijke koelte in de zomer! 
Deze warmtepomp gebruikt de temperatuur 
van de buitenlucht om de temperatuur binnen 
te verhogen of verlagen door gebruik te maken 
van koelgassen. Het enige wat verbruikt wordt is 
elektriciteit, dus geen fossiele brandstoffen. De 
opbouw van jouw lucht-lucht warmtepomp kan 
op twee manier gebeuren. 

Monosplit-opstelling

Binnen deze opstelling wordt er één buitenunit 
gemonteerd, die verbonden is met één binnenunit. 
Er zijn verschillende soorten binnenunits waaruit 
je kan kiezen; denk maar aan een wandmodel, 
vloermodel of zelfs plafondmodel. 

Multisplit-opstelling

Wil je graag meerdere ruimtes opwarmen met 
één buitenunit? Dan is onze multisplit-oplossing 
iets voor jouw project! De buitenunit wordt dan 
aangesloten op verschillende binnenunits in de 
woning. Ook hier heb je de keuze uit verschillende 
binnenunits. 

Swipe Zelfbouw selecteert na een eerste gesprek welke opstelling perfect bij jouw project past en 
stelt op basis hiervan een zelfbouwpakket samen. Een eerste belangrijke component zijn natuurlijk 
de toestellen zelf: jouw buitenunit en de binnenunit(s). Vervolgens worden de verschillende leidingen 
berekend en toegevoegd aan jouw zelfbouwpakket. De koelleidingen zorgen ervoor dat de lucht 
verwarmd of gekoeld kan worden.

Heb je liever een volledig gemonteerde installatie? Dan kan je rekenen 
op ons team! Onze techniekers komen graag bij je langs en installeren de 

airco’s volledig voor jou.
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De binnenunits

Stylish

Emura wit / zilver Perfera Comfora

Vloermodel classic Kanaalmodel horizontaalKanaalmodel verticaal

Niet geschikt in multi-split toepassingen.

Bij Swipe Zelfbouw kiezen we steeds voor kwaliteit en selecteerden twee sterke merken:  
Daikin en Midea. 

Extreme Save Lite Extreme Save Pro Kanaalunit

VloerconsoleVierwegcasette
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De montagetoebehoren
Een belangrijk onderdeel van jouw installatie zijn de koelleidingen. 
Deze verbinden jouw binnen- en buitenunit. De diameter van de 
leidingen is afhankelijk van welke binnenunit jij kiest. 

De leidingen zijn gemaakt uit soepel koper, wat de montage 
vergemakkelijkt. Verder zijn ze afgewerkt met een extra isolerende 
mantel.

Om de installatie vlot af te werken, voorzien we alle 
toebehoren die je nodig kan hebben. Zo kan je ervoor 
kiezen om jouw buitenunit op de grond, op het dak of aan 
de muur te monteren.  Hiervoor wordt een set sokkels of 
muursteunen voorzien. 

Koeltechnische opstart

Het bijvullen en/of aflaten van koelgassen dient te worden uitgevoerd door een 
erkend koeltechnicus.  Bereid de installatie voor en neem contact op met Swipe 
Zelfbouw om de koeltechnische handelingen uit te voeren. Onze gecertificeerde 
techniekers komen dan ter plaatse om jouw installatie te controleren en volledig 
op te starten. 

Kiezen voor zelfbouw, is kiezen voor zekerheid. Je hebt jouw project zelf in handen. Samen met onze Kiezen voor zelfbouw, is kiezen voor zekerheid. Je hebt jouw project zelf in handen. Samen met onze 
ervaren techniekers en complete, duidelijke zelfbouwpakketten brachten deze Handige Harry’s hun ervaren techniekers en complete, duidelijke zelfbouwpakketten brachten deze Handige Harry’s hun 

project alvast tot een goed einde!project alvast tot een goed einde!
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Verwarming
Als je van een huis en thuis wil maken, dan is de keuze van verwarming cruciaal! De warmte in een 
woning zorgt namelijk voor dat huiselijke gevoel. Een verwarmingssysteem bestaat uit twee belangrijke 
componenten: warmte-opwekking en warmte-afgifte. We lichten de verschillende mogelijkheden 
graag toe.

Warmte opwekken
Alles begint met de manier waarop je jouw warmte opwekt. De twee meest voor de hand liggende 
opties zijn een gasketel en een warmtepomp. 

Gasketel Warmtepomp

Hoe werkt het? 
Een gasketel werkt op aardgas. Dit gas wordt 
verbrand en de hitte die hierdoor ontstaat zal 
afgegeven worden aan het water. Dit water 
komt terecht in jouw afgiftesysteem waardoor 
dit jouw woning kan verwarmen. 

De voordelen? 
• Optimaal rendement
• Budgetvriendelijk
• Betrouwbaar

Hoe werkt het? 
Er zijn verschillende soorten warmtepompen. 
Wist je trouwens dat je elke warmtepomp ook kan 
inzetten om te koelen tijdens de warme zomers? 

1. Lucht-lucht warmtepomp (airco)
Binnen het systeem van een lucht-lucht 
warmtepomp haalt de buitenunit warmte uit de 
buitenlucht en geeft deze via de binnenunits af 
aan de lucht binnen. In de zomer kan je dit proces 
omkeren en zal er koele lucht afgegeven worden 
binnen. 

2. Lucht-water warmtepomp
Een lucht-water warmtepomp haalt ook warmte 
uit de buitenlucht en geeft deze af aan het water 
dat door jouw afgiftesysteem loopt. 

3. Geothermische warmtepomp
De warmte wordt uit de grond gehaald en 
afgegeven aan het water in jouw afgiftesysteem.

De voordelen? 
• Ecomisch interessant: je hoeft geen dure, 

fossiele, brandstoffen aan te kopen
• Ecologisch interessant: je maakt gebruik van 

natuurlijke warmtebronnen. De impact op de 
natuur is minimaal. 
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Warmte afgeven
Eens je warmte opgewekt hebt, moet deze natuurlijk nog verdeeld worden door jouw woning. Er zijn 
een aantal manieren om dit te doen. 

   Vloerverwarming
Onder jouw vloer wordt een systeem van buizen gemonteerd. Door deze 
buizen stroomt warm water. Deze warmte wordt dan gelijkmatig over de ruimte 
verdeeld. Vloerverwarming is duurzaam aangezien het weinig energie nodig 
heeft om op temperatuur te blijven. 

Combineer je jouw vloerverwarming met een warmtepomp? Dan kan je via de 
vloerverwarming jouw woning ook koelen. Zalig in die warme zomermaanden!
   Ventilo convectoren
Een convector trekt koude lucht aan en warmt die op. Met de hulp van ventilatoren 
verwarmt de convector de lucht in de ruimte. Een convector is compacter dan 
een radiator. Omgekeerd kan een convector warme lucht afkoelen en voor 
verfrissing zorgen. 

Een ventilo-convector kan dienen als verwarmings-verkoelingselement in elke 
ruimte van de woning. Door de flexibele inzetbaarheid vormt het vooral een 
ideale oplossing voor kamers die tijdelijk een warmtebron nodig hebben, zoals 
een bureauruimte of slaapkamer.

   Infrarood verwarming (zelfstandige warmte-opwekker)
Infrarood verwarming geeft stralingswarmte af. Dit voelt als de warmte van de 
zon. Zalig! Ook hier zijn verschillende mogelijkheden. Kies je voor een paneel, 
handdoekdroger of spiegel? Wanneer je kiest voor een infrarood-spiegel 
dampt ze niet meer aan en kan je genieten van de warmte op jouw gezicht. 
Wil je jouw verwarming helemaal personaliseren? Dan kan je opteren om een 
infraroodpaneel te bedrukken met jouw favoriete foto. Infraroodpanelen werken 
zelfstandig en hebben geen warmteopwekker nodig. 

   Radiatoren
Radiatoren worden aan de muur gemonteerd en geven hun warmte af aan de 
lucht. Er zijn heel wat verschillende uitvoeringen beschikbaar. Kies je voor een 
strakke, moderne look? Of ga je voor een klassieke uitvoering. De mogelijkeden 
zijn eindeloos. 

Swipe biedt radiatoren aan die geen zichtbare buizen hebben, een volledige 
omkasting hebben en flexibel zijn qua aansluiting. In combinatie met kwalitatieve 
thermostaten is dit een interessante optie!
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Elektriciteit
Het gebruik van elektriciteit is niet meer weg te denken in onze moderne levenswijze. Er wordt steeds 
meer en meer gebruik gemaakt van elektrische toepassingen. Het is dan ook belangrijk om deze 
techniek zorgvuldig uit te rekenen en te plaatsen.

Net zoals het water, wordt jouw elektriciteit door de leverancier tot in jouw woning gestuurd. Heb je al 
zonnepanelen liggen? Dan wordt de elektriciteit van de netbeheerder aangevuld met de zelfopgewekte 
zonne-energie. 

De elektriciteit loopt naar 
jouw elektrisch bord, ook 
wel de elektrische kast 
genoemd. Dit bord kan 
groot of klein zijn, afhankelijk 
van welke noden je hebt. Dit 
bord verdeelt de elektriciteit 
naar de verschillende 
stroomkringen in jouw huis. 

Hoe dit verdeeld wordt? 
Dat kan je makkelijk aflezen 
van jouw eendraad- en 
situatieschema. 

Eendraadschema
• Geeft een overzicht van de 

verschillende kringen
• Aangeduid met letters die 

terug te vinden zijn in de 
situatieschets

Situatieschema
• Plattegrond van een 

woning
• Schematisch plan van 

waar elke aansluiting moet 
komen
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Er zit steeds een standaardschema inbegrepen in jouw zelfbouwpakket. Hiermee 
schiet je vast een eind op. Heb je toch graag extra ondersteuning? Dan kan je 
opteren om gepersonaliseerde schema’s aan te kopen. Onze experte elektriciteit 
zit samen met jou rond de tafel en bekijkt hoe je jouw elektriciteit het beste 
organiseert en tekent de plannen zoals jullie afgesproken hebben.

De schema’s tonen hoe de elektriciteit verdeelt wordt naar de verschillende 
stroomkringen. Je kan hier twee soorten onderscheiden. 

1. Stopcontacten: Een eerste grote groep kringen zijn de stopcontacten. 
Stopcontacten behoren tot eenzelfde kring als ze op dezelfde kabbel 
aangesloten zijn. Hierbij is het belangrijk dat je een onderscheid 
maakt tussen ‘droge’ en ‘natte’ kringen. De droge kringen bevinden 
zich in slaaapkamers, woonkamers of inkomhallen. Plaatsen waar de 
stopcontacten niet in contact met water kunnen komen. De natte 
kringen worden geplaatst in jouw tuin, wasruimtes en badkamers 
aangezien hier heel wat water aanwezig is. Plaats je ook stopcontacten 
in jouw tuin? Daar plaats je best speciale ‘hydro’-stopcontacten. Deze 
zijn spatwatervrij en kunnen dus wel tegen een druppeltje regen. 

2. Lichtpunten: Vanuit het elektrisch bord vertrekken er ook kabels naar de 
verschillende lichtpunten in de woning. De manier waarop deze kabels 
gelegd moeten worden, is afhankelijk van de keuze die je maakt tussen 
klassieke bekabeling, LOGO!, teleruptoren of Niko Home Control.

De elektrische kast wordt aangepast in functie van de 
netaansluiting. 

3x400V+N
• Je beschikt over een moderne, driefasige aansluiting, ook 

wel drijfkracht genoemd. 

3x230V
• Je hebt een driefasige aansluiting maar op een verouderd 

netwerk? Geen zorgen, deze krijgen op termijn een 
upgrade van Fluvius naar het ‘3x400V+N’-aansluiting. 

230V
• In het geval van een monofasige aansluiting komt een van 

bovenvermelde netwerken slechts deels binnen via jouw 
aansluiting. In dit geval zijn er twee mogelijke opties

 1. Je behoudt het monofasige netwerk.
 2. Je kan een aanvraag indienen om het monofasige  
   netwerk te verzwaren. Zo kan jouw woning meer  
   vermogen ontvangen.

Aarding is eigenlijk de beveiliging van jouw elektrische installatie. Dit zorgt ervoor dat 
een lekstroom in de installatie wordt afgeleid naar de aarde. De aarding voorkomt 
dus elektrocutie. De maatschappij brengt geen aarding binnen. Dit is iets dat je zelf in 
de kast moet voorzien. Omdat veiligheid zodanig belangrijk is, is aarding verplicht. In 
nieuwbouwprojecten wordt een aardingslus onder de woning gelegd. Bij renovaties wordt 
er een aardingspin (koperen staaf) in de grond geplaatst.
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Klassieke bekabeling

Klassieke bekabeling - met slimme schakelaars
Heb je al klassieke bekabeling? Dan kan je ze 
eenvoudig uitbreiden met de draadloze oplossing 
van Niko Home Control. Om slimme technologie 
te integreren in je (ver)bouwproject, vervang je 
de gewone stopcontacten en schakelaars door 
geconnecteerde slimme stopcontacten en slimme 
schakelaars. 

Je bestaande klassieke bekabeling uitbreiden met 
dit slim systeem kost je minder centen dan het 
installeren van echte domotica. En omdat het met 
een draadloze slimme hub werkt, plaats je het 
zonder kappen, slijpen of breken.

Klassieke bekabeling is een mooie 
budgetvriendelijke oplossing. Bij deze techniek 
is er geen automatisering. De lichten worden 
bediend met schakelaars die rechtsreeks met het 
lichtpunt en de kast verbonden zijn en op deze 
manier het signaal doorgeven. 

Bij deze techniek is er iets meer slijpwerk nodig 
aangezien je aan elke schakelaar toekomt met 
een voedingskabel, en dan verder moet naar jouw 
lichtpunt. 

Centrale sturing - met teleruptoren
Bij een systeem met teleruptoren (impulsrelais) in 
je elektriciteitskast, vertrekken de kabels vanuit je 
kast in kringen naar je lichtschakelaars. Voor elke 
lichtkring, met één of meerdere lichten die samen 
aan- en uitgaan, is er in de kast een aparte kabel 
die vertrekt. 

De schakelaars in dit systeem zijn drukknoppen. 
De sturing van de knoppen en verlichting gebeurt 
centraal in de verdeelkast.

Dit is een goede oplossing als je flexibiliteit wil 
inbouwen in jouw project. Zo kan je bijvoorbeeld 
gemakkelijk knoppen bijplaatsen of overstappen 
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Slimme programmatie - met PLC

Volledige huisautomatisering - met NHC

Siemens LOGO! is een PLC: ‘Programmeerbare 
Logische Controller’. De kabels lopen in deze 
installatie hetzelfde als in het systeem met 
teleruptoren: vanuit de elektriciteitskast in een 
kring naar de drukknoppen en in kringen naar de 
lichtpunten, met een kabel per lichtkring. 

Het grote verschil met teleruptoren is dat de 
PLC de verdeelkast nog iets slimmer en volledig 
programmeerbaar maakt, waardoor je bijvoorbeeld 
automatische tijdsturingen kan instellen.

Niko Home Control biedt ook een bedraad systeem 
met centrale sturing. De bekabeling is als bij 
teleruptoren of PLC maar met andere kabeldraden. 

Een centrale controller vormt het brein van je 
elektrische installatie. De controller krijgt signalen 
van verschillende kanalen: drukknoppen, sensoren, 
internet, smartphones, tablets, spraaktechnologie… 
Al die input zet hij om in acties zoals lampen 
aanschakelen, poorten en rolluiken openen, het 
alarm aanzetten …

Ook deze techniek is geschikt als je flexibiliteit wenst in je (ver)bouwproject en later misschien nog 
lichtkringen wil veranderen, dimmers wil plaatsen of wil overstappen naar domotica. Daarnaast zorgt 
de PLC voor een nog hoger comfort.

Deze techniek is perfect als je een echte ‘Smart Home’ wil. Je kan je woning flexibel sturen naar jouw 
wensen, en genieten van het comfort van de modernste technieken.
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Zonnepanelen
We zijn ons steeds meer bewust van de impact die we hebben op het milieu. Gelukkig is er een 
alternatief voor het verbruiken van fossiele brandstoffen. Er zijn verschillende technieken waar we de 
energie van de zon kunnen gebruiken. Goed voor het milieu én jouw portemonee. 

Zonnepanelen zijn waarschijnlijk het meest gekende voorbeeld van duurzame energie-opwekkers. 
Maar hoe zit zo een installatie in elkaar? We kunnen deze opsplitsen in drie belangrijke onderdelen. 

   1. De panelen
De keuze van zonnepanelen is cruciaal 
voor het samenstellen van een perfecte 
installatie. Swipe Zelfbouw volgt steeds de 
nieuwste ontwikkelingen op. Zo houden we 
ons assortiment actueel en kunnen we jou 
panelen aanbieden die perfect aansluiten bij 
jouw wensen.

   2. Het montagesysteem
Om de panelen op jouw dak te monteren, heb 
je het geschikte montagesysteem nodig. Het 
montagesysteem is afhankelijk van het type 
dak je hebt: is het een hellend of plat dak? 

Hoe dan ook, de montagesystemen bestaan 
uit een beperkt aantal componenten en zijn 
daardoor makkelijk te monteren!

   3. De omvormer
De stroom die jouw panelen opwekt, is nog niet gebruiksklaar. Het is daarom belangrijk om een goede 
omvormer te kiezen. Deze zet de ‘ruwe’ zonne-energie om naar gebruiksklare, groene stroom. De 
omvormer is een cruciaal element in jouw installatie en zal voor een groot deel mee het rendement en 
technische mogelijkheden bepalen.

Swipe zelfbouw selecteerde de beste omvormers:
Solis Solar EdgeSMAHuawei

  4. Optioneel: Batterij systeem
Jouw panelen leveren op bepaalde momenten meer elektriciteit dan dat je eigenlijk op dat moment 
nodig hebt. Als je die energie zelf wil verbruiken, kan je ervoor kiezen om een batterij-systeem te 
installeren. Dit kan je makkelijk toevoegen bij een volledig nieuwe installatie, maar ook bij bestaande 
systemen kan je een batterij toevoegen.
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Zelf (ver)bouwen

Waarom dan niet zelf alles halen bij de 
doe-het-zelfzaak?

Je bent een ervaren (ver)bouwer? 
Zelfs dan zijn zelfbouwpakketten interessant! 

We dagen je uit om alle componenten die je 
van ons geleverd krijgt aan een scherpere 
prijs te scoren bij de bouwmarkt. Dat is een 
onmogelijke klus. Bovendien krijg je er bij ons 
de stap-voor-stap handleidingen, een ‘hulplijn’ 
én de grondige controle achteraf bij. Een 
service die zelfs ervaren verbouwers als enorm 

waardevol ervaren.

Het team van Swipe is ervan overtuigd dat iedereen met motivatie, passie en wat (vrije) tijd een  
(ver)bouw(ing) tot een goed eind kan brengen. 

Meer nog: we hebben al talloze keren mogen bewonderen hoe complete leken in de bouw eigenhandig 
een totaalrenovatie of nieuwbouw dankzij zelfbouwpakketten tot een schitterend einde brengen. 
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Zelf (ver)bouwen
Zelf (ver)bouwen, kan ik dat?
Spoiler: yes you can! Maar hoe dan?

Meet our team!

Swipe Zelfbouw is gevestigd in Lokeren en begeleidt vandaar uit honderden zelfbouwers in heel 
Vlaanderen. Benieuwd welke toppers jouw project zullen verzorgen? 

We stellen ze graag aan jou voor

Axel
Zaakvoerder

Noël
Hoofd techniek

Laura
Calculatie I Experte elektriciteit

Jana
Marketing & communicatie

Wendy
Zaakvoerder I Boekhouding

Dilan
Monteur techniek

Charlotte
Administratieve ondersteuning

Sarah
Technische ondersteuning



20

Hoe werkt Swipe Zelfbouw voor en met jou?

Hoe begin je aan een renovatie of bouwproject? Waar begin je 
in godsnaam eerst mee? 

Alles start met een gesprek
In een kennismakingsgesprek stellen we tal van vragen over 
hoe jouw bouw- of renovatieproject er precies uitziet, wat 
jouw wensen zijn, wat jouw definitie van comfort is, welke 
ecologische aspecten voor jou belangrijk zijn & welk budget 
er voorhanden is.

We geven tijdens dit gesprek al een eerste indicatie over de 
kosten, zodat je al enkele knopen kan doorhakken.

We adviseren je natuurlijk over de aanpak en volgorde van je 
(ver)bouwplanning: waarmee start je, wat komt daarna? We leggen grondig uit hoe alle stappen in 
elkaar zitten, welke facetten invloed hebben op elkaar en hoe je praktisch alles inplant.

We sturen bij op basis van jouw wensen
Daarna gaan we met jouw wensenlijstje aan de slag. We selecteren de technische componenten die 
nodig zijn om je project te realiseren en maken een duidelijk voorstel op. 
Tijdens een tweede gesprek geven we daar gedetailleerd tekst en uitleg bij. Waar nodig sturen we bij. 
Na afloop ontvang je een volledige offerte. 

Akkoord? Let’s go!
Voor elke stap in je bouw of renovatieproject voorzien we een uitgebreid zelfbouwpakket met alle 
componenten die je nodig hebt. Bij de materialen zit telkens een fotohandleiding, montageschema’s, 
plannen en videohandleidingen waarmee je helemaal from scratch aan de slag kan. 

Dan is het tijd voor actie: de nodige bestellingen worden 
geplaatst. Op een door jou bepaalde dag komt de Swipe 
technieker langs met je zelfbouwpakket! Wanneer we jouw 
zelfbouwpakket komen leveren, geeft een ervaren technieker 
nog extra uitleg. Je bekijkt samen wat je waar gaat plaatsen en 
maakt een werkplanning op. Zo kan je vlot aan de slag.

Tijdens het monteren toch een vraag of twijfel? We zijn altijd 
beschikbaar voor telefonische ondersteuning. Ook in het 
weekend en op feestdagen - want dat is wanneer je aan het 
werk bent, natuurlijk! 

Ben je klaar met de montage van een pakket? Dan komt onze 
Swipe technieker langs voor een finale controle. Je kan daarna 
met een gerust hart de vloerder of plakker laten langskomen. 
Toch een tikkeltje jammer dat je die netjes zelfgemonteerde technieken nu moet toedekken, hé? 
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Kom kennismaken!

BEL: 09/273.82.82
MAIL: wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be

KOM LANGS (best na afspraak, dan hebben we zeker voldoende tijd)
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Swipe Zelfbouw
www.swipezelfbouw.be

wedoenhetzelf@swipezelfbouw.be
09/273.82.82

v.u. Axel Baeyens - Weverslaan 26, 9160 Lokeren


