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HUUROVEREENKOMST  
FlexHuur Cv-ketel 

 
Vul bij punt 1, 2 en 3 de gegevens in. Huidige en nieuwe huurder ondertekenen voor overname van het huurcontract. 

 

1. Persoonsgegevens nieuwe huurder: 

Naam:   …………………………………………. Geboortedatum: ……………………………………. 

Voorletter(s):  ……………………………....  m   E-mailadres: ……………………………………. 

Telefoon:   …………………………………………. Legitimatie:  -kaart 

Mobiel nummer:   …………………………………………. Legitimatienummer: ….………………………………..

   

2. Adresgegevens: Installatieadres    Postadres nieuwe bewoner   

Straat en huisnummer: Trompstraat 69 

Postcode :   2315 SW  

Woonplaats:   LEIDEN 

     

3. Contractgegevens: 

Betaling per:   maand via automatisch incasso  

Overdrachtsdatum:  ……………………………………..…... Uitsluitend per 1e van de maand mogelijk 

Huurprijs:  € 28.95   

 

Hierbij gaat u akkoord met de afspraken omtrent de Feenstra FlexHuur overeenkomst van de Cv-ketel. U heeft kennis 

genomen van bijgevoegde algemene voorwaarden die bij deze overeenkomst horen en u gaat hiermee akkoord. 

 

Wij benadrukken dat bij een FlexHuur Cv-ketel de dienst Beheer op Afstand een verplichte module is, de Cv-ketel 

moet altijd door Feenstra te monitoren zijn middels een vaste internetverbinding. De communicatiemodule dient 

ingeplugd te worden op de router van het thuisnetwerk en aangesloten te worden op een stopcontact. Het is dus van 

belang dat u in de buurt van de router een vrij stopcontact heeft.  

 

Op de volgende pagina’s treft u nadere informatie aan over het activeren van de dienst Beheer op Afstand.   

 

 

Voor akkoord: 
Klantrekening  

 

Huidige huurder  

Relatienummer: 210-2082198 

Naam:  N. El Sherif 

Straat:  ………………………………… 

Postcode Plaats ………………………………… 

 

Nieuwe huurder 

Relatienummer:  In te vullen door Feenstra 

Naam:  ………………………………… 

IBAN:  ………………………………… 

 

 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

 

 

Wij vragen u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen. Dit kan per post naar ons vestigingsadres of 

per e-mail naar verhuur@feenstra.com. Voordat u dit doet, adviseren wij u een kopie te maken voor uw eigen 

administratie.  

 

Na ontvangst van dit formulier wordt het huurbedrag periodiek geïncasseerd bij de nieuwe huurder. Bij een overdracht 

binnen een gefactureerde periode, vragen wij u zelf de huurbedragen te verrekenen.  

Houd bij het versturen van dit formulier rekening met twee weken verwerkingstijd. 
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Meest gestelde vragen aansluiten of eventueel opnieuw aansluiten van de Incomfortmodule 

Intergas Huurketel. 

Wat is de Incomfort module?  

Bij de Intergas huurketel wordt een door Intergas ontwikkelde Incomfort module geleverd door 

Feenstra. Deze module maakt het mogelijk de Intergas CV-ketel op afstand te beheren via Internet. 

De Incomfortmodule heeft twee functies. 

• een thermostaat die via een App te bedienen is.  

• de mogelijkheid om op afstand de CV ketel uit te lezen en in te stellen. 

 

Bij een Flexhuurketel dient de Incomfortmodule altijd online te zijn. 

Moet de Incomfortmodule rechtstreeks op het modem/router worden aangesloten?  

Ja, de Incomfortmodule wordt via een bijgeleverde LAN kabel (max. 1 meter) aangesloten op een 

vrije LAN poort op de modem/router. Via de LAN poort heeft de module verbinding met het Internet.   

 

 

 

Waar moet de Incomfortmodule staan?  

De Incomfortmodule moet bij de router geplaatst worden. De module communiceert draadloos met 

de Intergas CV-ketel.    

 Hoe ziet de Incomfortmodule er uit?  

Bij uw huur cv-ketel is een pakket geleverd welke bestaat uit:  

 Incomfortmodule 

 Netadapter 

 Ethernetkabel 

 Honeywell Round kamerthermostaat 
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Hoe sluit ik de Incomfortmodule (opnieuw) aan? 

Voor het aansluiten van de Incomfortmodule heeft u het volgende nodig: 

 Incomfortmodule 

 Netadapter 

 Ethernetkabel 

 

Stap 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de ethernetkabel aan op een vrije LAN poort van de “thuis” router en de 

Incomfortmodule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: Sluit de netadapter aan op de Incomfortmodule. 

 

 

 

 

 

Stap 3: Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos. 

 

 

 

 

 

Hoe weet ik of de Incomfortmodule goed werkt? 

Deze ledlampjes betekenen het volgende:  

1: PWR 

2: WAN 

3: LAN 

4: RF 

5: 

De incomfortmodule heeft netvoeding 

Er is verbinding tussen de incomfortmodule en de Intergas-server 

Er is verbinding tussen de incomfortmodule en het lokale thuisnetwerk 

Er is verbinding tussen de incomfortmodule en de huur cv-ketel 

Controlelampje 

 

Indien alles goed is aangesloten zullen er 4 led-lampjes  branden (1:PWR/2:WAN/3:LAN/4:RF) . U 

kunt de CV-ketel nu op afstand bedienen.  
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Mochten er geen of een aantal lampjes niet branden dan kunt u het volgende proberen: 

1. Geen van de led-lampjes brandt 

 

Mogelijke oorzaken: 

 Controleer of de voedingsadapter stroom heeft en of het stekkertje goed is ingeplugd op de 

incomfortmodule. U kunt ook een ander stopcontact proberen.  

 

2. Er is geen RF communicatie met de ketel. 

 

Er branden 3 led-lampjes (PWR, LAN en WAN) 

Als het toestel nog niet is gekoppeld: voer de koppelingsprocedure uit. Dit kunt u  uitsluitend samen 

met een medewerker van Feenstra d.m.v. telefonisch contact. U dient tijdens dit telefonisch contact 

thuis te zijn omdat u bij uw cv-ketel handelingen dient uit te voeren.  

Wanneer de koppelingsprocedure niet lukt: 

De incomfortmodule en huur cv-ketel zijn voorzien van een 868 MHz antenne. Voor een goede 

werking moet de antenne niet in de buurt van metalen voorwerpen geplaatst worden. 

Bij aanhoudende RF communicatie problemen: 

 Let op! De incomfortmodule niet in een (metalen) behuizing plaatsen! 

 De RF verbinding is niet sterk genoeg. 

 Indien mogelijk, afstand tussen incomfortmodule en grote (metalen) objecten vergroten. 

 Indien mogelijk, afstand tussen ketel en grote metalen objecten vergroten. 

 Afstand tussen de incomfortmodule en de ketel verkleinen door bijvoorbeeld een langere 
ethernet kabel toe te passen. 

 Er is verstoring door een ander apparaat. Mogelijke oplossing is om de Incomfortmodule 
verder van de router af te plaatsen. 

3. WAN fout: Geen response van Intergas-server 

 

PWR knippert en WAN is niet aan. 
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Mogelijke oorzaken: 

 Geen werkend internet (neem contact op met uw provider). 

 Onderhoud / storing op Intergas server. Probeer het later opnieuw. 

 

4. LAN fout: Geen DHCP, geen verbinding met router 

 

PWR en LAN knipperen 

Mogelijke oorzaken: 

 Geen DHCP server gevonden in netwerk. 

Oplossing: 

 Zet DHCP aan in uw router of stel de netwerkinstellingen van de incomfortmodule statisch in. 

 

PWR knippert en RF brandt, overige lampjes zijn uit. 

Mogelijke oorzaken: 

 Geen kabel aangesloten, router/switch uit of slechte kabel connectoren. 

 

 

Het lukt me niet om de Incomfortmodule aan te sluiten. Wat nu? 

 Bekijk hier onze instructiefilm: “Instructievideo Incomfortmodule opnieuw aansluiten – Feenstra” 

 

Of u kunt contact opnemen met de klantenservice van Feenstra.  

 Telefonisch via 055 – 538 1090  (van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur). 

 Mailen kan ook naar boa.duiven@feenstra.com 

 

 

https://youtu.be/xXdqyUMgPss
mailto:boa.duiven@feenstra.com

