
 

Kluswijzer 

Mag ik zelf een vaste airco installeren? 
Het installeren van een vaste airco is niet eenvoudig. Of u hem zelf mag installeren is afhan-
kelijk van het type airco systeem. Zoek goed uit wat wel en niet mag. Een airconditioning 
met een binnen- en een buitendeel (voorgevulde split-airco) mag bijvoorbeeld alleen door 
gecertificeerde installateurs worden geïnstalleerd.  
Bent u handig? Dan kunt u een deel van het voorbereidende werk (monteren) zelf doen. 
Laat het leidingwerk en het in bedrijf stellen aan een professional over. Zo weet u zeker dat 
het systeem goed werkt, geen problemen geeft én u geen milieudelict pleegt.  

 
 

Een airconditioning plaatsen 
 

Er bestaan twee verschillende soorten airco’s: een mobiele airco en een vaste airco met 
binnen- en/of buitenunit. Een mobiele airco kunt u zonder toestemming installeren. Let 
wel op dat hierbij geen gat in de buitengevel geboord mag worden voor de afvoerslang! 
Een vaste unit is vastgeschroefd aan de woning. Hiervoor gelden een paar regels. 

 
Toestemming Goed Wonen aanvragen 
 

Om een vaste airco-unit aan de gevel te (laten) plaatsen heeft u toestemming van Goed 
Wonen nodig. Deze toestemming kunt u krijgen door een Zelf Aangebrachte Voorziening 
(ZAV) aanvraag in te dienen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, informeren wij u 
binnen twee weken of u wel/geen toestemming krijgt om de airco te installeren.  
 

Wanneer u akkoord krijgt op uw aanvraag, betreft dit een tijdelijk akkoord. U krijgt dus tijdelijk 
toestemming om de airco te (laten) installeren. Tijdelijk betekent: tot het moment dat u de 
woning verlaat. Op het moment dat u de woning verlaat dient de airco namelijk weer door u 
verwijderd te worden. De airco kan bij het verlaten van de woning wel ter overname 
aangeboden worden aan de nieuwe huurder. Let wel op dat hierbij de airco volledig en 
inclusief onderhoud door de nieuwe huurder overgenomen moet worden. 
 

In een van onze volledig energieneutraal gemaakte woningen (verNOMde woningen) is het 
installeren van een airco strikt verboden. Hier mag niet in of door de gevel worden geboord. 

 
Installeren van een vaste airco 
 

Een paar andere belangrijke punten met betrekking tot het (laten) installeren van een vaste 

airco zijn:  

- De buitenunit van de airco mag niet aan de voorzijde van de woning zichtbaar zijn.  

- Er mag geen onherstelbare en/of moeilijk herstelbare schade ontstaan, bijvoorbeeld 

door het boren in kunststof kozijnen. 

- Er moet rekening mee worden gehouden dat de onderhoudswerkzaamheden van 

Goed Wonen mogelijk blijven. 

- U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van de airco. 

- U dient zelf bij de gemeente Gemert-Bakel te controleren of het plaatsen van de airco 

aan een omgevingsvergunning dient te voldoen (vergunningscheck). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer (0492) 34 88 88.  


