
 

Wanneer krijg ik 

rookmelders? 

Alle inwoners ontvangen vanaf juni 2022 een brief waarin staat 

wanneer de monteur zich bij u meldt.  

Wat zijn de kosten? Er zijn geen kosten voor huurders.  

Mag ik zelf rookmelders in 

mijn woning plaatsen?  

Volgens de nieuwe wet is 3B Wonen verplicht de rookmelders zélf te 

plaatsen en te registreren.  

Waar worden de 

rookmelders geplaatst? 

Per woning wordt de situatie door Roessen & Roessen bekeken en 

de werkzaamheden uitgevoerd volgens de wetgeving. 

Ben ik wel verzekerd als ik 

(nog) geen rookmelders in 

mijn huis heb? 

Bij uw verzekeraar kunt u zelf nagaan of u vanuit uw verzekering 

verplicht bent een rookmelder te hebben in uw huis.  

Wat kan ik zelf doen?  

 

Het schoonhouden en testen van de rookmelders is een taak van de 

huurder. De monteur geeft u uitleg plaatst een kaart met uitleg in 

de meterkast. 

Voor vervanging van de batterijen hoeft u niets te doen.  

3B Wonen houdt dit bij en over 10 jaar wordt de rookmelder 

vervangen. 

Storingen die u niet kunt verhelpen met schoonmaken, moet u 

melden bij Roessen & Roessen, telefoonnummer 06 – 58 83 04 92.  

Als de gemeente komt 

controleren en ik heb nog 

geen rookmelder, krijg ik 

dan een boete? 

Bij een eventuele controle vanuit de gemeente, kunt u aangeven 

dat 3B Wonen de eigenaar is. De gemeente kan hierover contact 

met ons opnemen.  

Ik heb de monteurs gemist, 

wat nu?  

Als de monteur u heeft gemist ligt er een ‘niet-thuis-kaart’ in de 

bus. Wij vragen u om zelf contact op te nemen met Roessen & 

Roessen, telefoonnummer 06 – 58 83 04 92, zodat u een afspraak 

kunt maken. 

Hoe herken ik de monteur? De monteur kan zich legitimeren en draagt kleding met logo's van 

Roessen & Roessen en 3B Wonen. Daarnaast heeft hij de brief bij 

zich die u ook ontvangen heeft.  

 

 

 

 


