
Veelgestelde vragen rookmelders 
 
Rookmelders zijn per 1 juli 2022 verplicht. Moeten wij (huurders) hiervoor zelf zorgdragen?  
Vanaf 1 juli 2022 is Trivire verplicht om rookmelders te plaatsen in al haar huurwoningen. Dit project 
wordt in 2022 uitgevoerd. U ontvangt hierover eerst een vooraankondiging van Trivire en daarna een 
brief van de firma Kemkens. In deze brief stellen zij een datum voor om de rookmelders bij u in de 
woning te komen plaatsen. Ook staat in de brief aangegeven op welke manieren u de afspraak kunt 
bevestigen of wijzigen en welke partij bij u langskomt. Na plaatsing van de rookmelders ontvangt u 
een handleiding die in de meterkast geplaatst wordt. U leest hier alles over gebruik en onderhoud van 
de rookmelders. Als u de geplande afspraak wilt wijzigen dan kunt u contact opnemen met Kemkens 
via tel nummer 088 5050330.  
 
Wanneer worden de rookmelders bij mij geplaatst? Ik heb nog niets gehoord? 
Trivire moet in 2022 14.500 woningen voorzien van rookmelders. Dit gebeurt in fases en helaas lukt 
dat niet voor iedereen voor 1 juli 2022. Wanneer uw woning precies aan de beurt is, kunnen wij nu 
nog niet aangeven. U krijgt eerst een vooraankonding van Trivire door middel van een brief. Direct 
daarna krijgt u een afspraakvoorstel  via een brief of e-mail van Kemkens.  Daarop kunt u reageren. 
Let op: u dient wel een bevestiging te geven dat  u akkoord bent met het afspraakvoorstel. Ook kunt u, 
indien het voorstel niet schikt, dit zelf aanpassen op een dag dat u wel kunt.  
 
Kunnen jullie vertellen wanneer mijn woning precies aan de beurt is voor het plaatsen van 
rookmelders? 
Op dit moment weten we nog niet precies welke woning wanneer in de beurt is voor het plaatsen van 
rookmelders. Wel verwachten we dat we voor de bouwvakantie de eerste helft van de woningen in te 
kunnen plannen. De andere helft volgt na de bouwvakantie. U ontvangt hierover automatisch bericht 
van ons.  
 
Wanneer heeft Trivire in al haar woningen rookmelders geplaatst? 
We verwachten voor eind 2022 alle woningen te hebben aangeschreven en ingepland. Uiteraard zijn 
er bewoners die weigeren, niet thuis zijn of geen reactie geven. Wij willen wel  zoveel mogelijk 
woningen in 2022 van rookmelders voorzien. In 2023 proberen we dan alle woningen waar dat in 2022 
niet is gelukt alsnog van een rookmelder te voorzien.  
  
Ik heb zelf rookmelders opgehangen in mijn woning, maar dit hoeft toch niet meer? 
Bij voorkeur plaatsen we in al onze woningen rookmelders van Trivire, omdat we deze centraal 
kunnen beheren en onderhouden. Heeft u zelf rookmelders aangebracht? Dan bekijken we deze 
wanneer we bij u langs komen en maken we eventuele afspraken met u over het beheer en 
onderhoud van deze rookmelders.  
 
Hoe zit dit verzekeringstechnisch mocht na 1 juli 2022 bijvoorbeeld brand uitbreken? 
Trivire is als eigenaar van uw woning en daarmee verantwoordelijk voor de verzekering van de 
woning.  De inboedel (dat wat niet vast zit aan de woning) daar bent u als bewoner zelf 
verantwoordelijk voor. Zorg dat u hiervoor altijd een inboedelverzekering afsluit.  
 
In het geval van brand wordt in de meeste gevallen de schade gedekt. De meeste polisvoorwaarden 
zijn nog niet aangepast op de verplichting van het plaatsen van een rookmelder. Wel wordt dit 
inmiddels geadviseerd door de verzekeraars, maar het is nu nog geen harde eis.   
 
 

 
 

 


