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1. Inleiding

Binnenkort start Vidomes met diverse werkzaamheden in het woongebouw waar u woont. Deze
werkzaamheden zijn erop gericht om de woningen te moderniseren, energiezuiniger te maken en om uw
wooncomfort te vergroten. Het gaat om regulier onderhoud,  energiebesparende maatregelen in en aan
uw woning en het aanleggen van een individuele cv ketel en warmtapwatervoorziening.

In deze brochure leest u welke werkzaamheden wij willen uitvoeren, wat dit voor u betekent en wat de
vervolgstappen zijn.

Wij hebben uw instemming nodig
Voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen en de overige aanpassingen hebben wij uw
akkoord nodig. In deze brochure leest u daar meer over. U ontvangt hiervoor een instemmingsformulier.
 
Vragen? Kom naar modelwoning
Mogelijk heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Graag ontvangen we u daarom in de
modelwoning. Wij willen ook graag weten wat u van de aanpassingen vindt. In de bijgaande brief ziet u
wanneer u de modelwoning kunt bezoeken.

  

  

Groot onderhoud Hoogkamerlaan: naar een mooi eindresultaat

• modernisering van uw woning
• vernieuwen van het toilet en badkamer (overal)
• vernieuwen van de keuken (indien nodig)
• beter isoleren van uw woning, minder koude en tocht in de woning
• betere ventilatiemogelijkheden
• verduurzamen van de installaties
• minder gasverbruik, elektraverbruik en CO²-uitstoot; beter voor het
milieu
• méér wooncomfort voor u als huurder!
• goed voor het milieu en uw portemonnee
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2. Even voorstellen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn verschillende mensen betrokken. Wij stellen ze graag aan u
voor. Bij hen kunt u terecht met vragen en opmerkingen. Zij zijn ook in de modelwoning aanwezig op de
momenten dat u daar langs kunt komen.

 

 

  

Sander Witte, projectontwikkelaar bij Vidomes

Sander is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het bedenken en het
verloop van het project. Hij is vooral achter de schermen met het project bezig. U
kunt hem tegenkomen en vragen over de werkzaamheden stellen, in de
modelwoning of op bewonersavonden.

 

Johan Burghouts, gebiedsconsulent bij Vidomes 

Bij  Johan kunt u terecht met vragen op sociaal gebied. Johan is tijdens
kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 845 66 00. Of stel
uw vraag online op www.vidomes.nl/contactformulier.

  

 

  

Petra Quirijns, adviseur bij Atriensis

Petra is van adviesbureau Atriensis. Zij is door Vidomes ingehuurd om te adviseren
over het energiezuinig maken van de woningen. U kunt haar tegenkomen en
vragen stellen over de werkzaamheden, op bewonersavonden of in de
modelwoning.

  

   

  

Jeanette Dijkman Bloksma, bewonersbegeleider Hemubo 

Hemubo te Almere is de aannemer van dit project. Jeanette is het aanspreekpunt
namens de aannemer voor alle niet-tecchnische zaken. Zij helpt bewoners alle
werkzaamheden zo prettig mogelijk door te komen. U kunt haar tegenkomen en
vragen stellen over de werkzaamheden, op bewonersavonden of in de
modelwoning.
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Michel Visser, bedrijfsleider Hemubo

Michel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouw. U kunt hem
tegenkomen op het project en vragen stellen over de planning en het project.

 

KlantContactCentrum (KCC) 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons KlantContactCentrum via 088 - 845 66 00.
Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stel uw vraag online op
www.vidomes.nl/contactonline. Dit kan ook via Twitter en Facebook.
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3. Overzicht werkzaamheden

Wilt u wonen in een warmer huis met minder tocht, een gezond binnenklimaat en een lagere
energierekening? Vidomes streeft naar woningen die meer wooncomfort bieden en energiezuiniger zijn.
Om dit te bereiken willen wij energiebesparende maatregelen en onderhoudswerkzaamheden aan uw
woning en woongebouw uitvoeren.

Hieronder volgt een korte opsomming van alle werkzaamheden die wij voorstellen;

1a) woningverbetering -> energiemaatregelen

Isoleren kopgevels van de gebouwen.
Isoleren van de zoldervloer van de woningen.
Isoleren van de het plafond van de bergingen.
Isoleren koudebruggen voorgevel (betonnen gevelbanden / kolommen en metselwerk op
voorgevelbalkons).
Nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas en gewijzigde indeling.
Het maken van een goede (mechanische) ventilatie voorziening in elke woning.
Aanbrengen zonnepanelen (optie).

1b) woningverbetering -> overige

Vervangen van alle geisers en moederhaarden door een energiezuinige (HR) combiketel, voor
verwarming en warm tapwater.
Vergroten van de badkamer (en keuken) ter plaatse van het balkon.
Opstelplaats voor wasmachine en droger in vergrote badkamer.
Vernieuwen van de entree van het portiek.

 2a) Onderhoudswerkzaamheden -> gevels

Uitvoeren betonreparaties betonnen geveldelen en balkons.
Reinigen en sauzen in het zicht blijvende betonnen onderdelen (balkons).
Uitvoeren betonreparaties afdekplaten schoorstenen.
Herstellen metselwerk schoorstenen.
Vervangen gehele voegwerk schoorstenen.
Herstellen gevelmetselwerk achtergevel (scheuren / kapotte stenen.
Vervangen gehele voegwerk achtergevel.
Bijboren ankers kopgevels.
Slopen betonnen erkers kopgevels.
Reinigen en sauzen betonnen gevelplint voorgevel.
Herstellen en vervangen hemelwaterafvoeren.
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Repareren en schilderen dakgoten (onderzijde en voorzijde).
Gevelkozijnen.
Vervangen gevelkozijnen woningen (in kunststof met kleuraanpassing) inclusief roosters.
Vervangen gevelkozijnen erkers kopgevels met aangepaste detaillering.
Herstellen en schilderen gevelpuien trappenhuizen.
Vervangen gevelkozijnen portiekentrees (in hout) inclusief bellentableau en postkasten en nieuwe
luifel.

2b) Onderhoudswerkzaamheden -> overige

Vervangen elektrische installatie in meterkast met 4 groepen.
Vervangen binnenriolering (standleidingen en afvoerleidingen).
Vervangen riolering in onderbouw.
Vervangen buitenriolering vanaf geveldoorvoer tot aan gemeenteriool op erfgrens.
Aanbrengen cv-installatie inclusief benodigde aanpassingen gas- en waterleiding.
Entree en trappenhuizen.
Reparatie metselwerk en trappen / bordessen (granito).
Schilderen trap- en bordeshekwerken in trappenhuizen.
Sauzen plafonds in trappenhuizen.
Balkons.
Vervangen balkonhekken achtergevel.
Coaten vloeren achtergevelbalkons.
Isoleren boven- en onderzijde achtergevelbalkons.
Asbestsanering (zie hoofdstuk 11).
Standleidingen riolering.
Plafondbeplating in kasten.
Verwijderen Gaskachel / moederhaard.
Teerlaag van Colovinyltegels.
Mantelbuis in kelder.
Beplating balkonhek voorgevel.
Diverse kozijnpanelen buitenkozijnen en voordeurkozijnen.
Spouwstroken in aansluiting buitenkozijnen / metselwerk.
Brandwerende voorzieningen.
Aanbrengen toegangsluik in trappenhuis.
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In de volgende hoofdstukken leggen wij
verder uit wat deze werkzaamheden
precies inhouden. Ook leest u
over welke werkzaamheden wij een
huurverhoging berekenen.
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4. Het resultaat aan de buitenzijde na deze
werkzaamheden
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5. Het resultaat in uw woning na deze werkzaamheden
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 Plattegrond van de woning
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6. Energiebesparende maatregelen

Waarom energiebesparende maatregelen?

Vidomes vindt energiebesparende maatregelen belangrijk. Voor de portemonnee van haar huurders, voor
het milieu én voor de waarde van haar bezit. Daarom combineren we deze maatregelen zoveel mogelijk
met groot onderhoud. Ook heeft Vidomes vanuit bewoners van het complex klachten ontvangen die
hiermee samenhangen. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over tocht langs ramen en deuren.

Door de energiebesparende maatregelen wordt het energieverbruik in de woningen lager. Het meeste
effect heeft u als u ook uw stookgedrag aanpast. Dus eerder de thermostaat lager zetten; de woning blijft
langer warm door de isolatiemaatregelen. De woningen zijn beter geïsoleerd. Dit voelt voor u comfortabel
aan. De verwarming hoeft minder vaak aan. U gebruikt daardoor minder gas.

Een energiezuinige woning levert de volgende voordelen:
• Meer wooncomfort voor u.
• Minder tocht en kou.
• Lagere stookkosten. Daardoor heeft u lagere woonlasten; goed voor uw portemonnee.
• Minder gebruik van gas en elektra betekent minder CO²-uitstoot; goed voor het milieu.

Uit ons onderzoek blijkt dat het zeker mogelijk is om de woningen energiezuiniger te maken. We stellen
daarom een pakket aan energiebesparende maatregelen voor.

Wat zijn de energiebesparende maatregelen?
We maken uw woning energiezuinig door te voorkomen dat er onnodig warmte verloren gaat. Dit doen
we door beter te isoleren. Daarnaast voorkomen we dat er te veel kou naar binnenkomt door de ventilatie
beter te regelen. Ook zorgen wij ervoor dat de benodigde energie voor uw woning zoveel mogelijk
'duurzaam' wordt opgewekt door pv-panelen op het dak. Het is nog niet zeker of aanbrengen van deze
zonnepanelen doorgaat. Hieronder leggen we per onderdeel uit wat de energiemaatregelen inhouden en
wat dit betekent voor uw woning.

Het vernieuwen van alle kozijnen, inclusief dubbel glas (HR++-glas)
Alle kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met draaikiep ramen en een ventilatierooster. De
kozijnen zijn voorzien van extra energiezuinig dubbel glas, HR++-glas. Dit is een modern en zeer 
goed isolerend dubbelglas.

Het aanbrengen van mechanische ventilatie op basis van CO²- en vochtgehalte
Op dit moment wordt de lucht in uw woningen niet optimaal geventileerd als de klepramen gesloten zijn.
Bijvoorbeeld als u niet thuis bent. Dit willen wij verbeteren door een nieuw ventilatiesysteem aan te
brengen. Hoe werkt dit? Het systeem bestaat uit een nieuw kanaal. Dit wordt aangesloten op een
individuele ventilator. De ventilator komt boven een verlaagd plafond in het toilet. De lucht wordt
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afgezogen via de roosters in uw keuken, toilet en badkamer. Het nieuwe ventilatiesysteem gaat aan als de
lucht in uw woning niet meer fris is. Bijvoorbeeld gaat de afzuiger aan als u doucht. Het gaat uit als de
sensoren in de ventilator meten dat de lucht weer fris is.  Dit noemen wij een vraaggestuurde
mechanische ventilatie. In uw woning komt een bedieningspaneel en een co2 meter.

In de keuken komt een bedieningsschakelaar. Hiermee kunt u de afzuiging zelf harder zetten als
u bijvoorbeeld aan het koken bent om de bakluchtjes te verminderen.
Dit systeem is energiezuiniger, zorgt voor een betere lucht in de woning en geeft minder tochtklachten.
De afzuiging van lucht wordt immers afgestemd op 'het aanbod' van vieze lucht.

Het nieuw plaatsen van ventilatieroosters in de kozijnen en klepramen
Wij willen de toevoer van frisse lucht in uw woning verbeteren. Om dit beter te regelen komt er in elk
vertrek een ventilatierooster in het kozijn, Deze ventilatieroosters zijn 'winddrukgeregeld'. Dat betekent
dat de roosters als het hard waait vanzelf een beetje dicht gaan. Hierdoor tocht het minder snel dan
wanneer u een klepraam open heeft staan. Hierdoor regelt het rooster dat er altijd voldoende frisse lucht
binnenkomt zonder dat het tocht. De ventilatieroosters zijn daarnaast handmatig te bedienen met een
stang. Naast het nieuwe ventilatierooster zorgen wij ervoor dat u in elke woon- of slaapkamer altijd
minimaal één raam of deur kunt openzetten. Voor als u de kamer extra wilt luchten. 

 
 

Het beter isoleren van enkele gevels en gevelonderdelen (koudebrugoplossing)
De gevels en gevelonderdelen van het portiek zijn grotendeels goed geïsoleerd. Een paar onderdelen kan
nog worden verbeterd. Dit pakken we dan ook aan.

Het isoleren van de vloer van de zolder
Door de vloer van de zolder te isoleren beperken we het warmteverlies. Om zo goed mogelijk van de
isolatie te kunnen profiteren, is het belangrijk dat de zolder afgesloten is. Daarom brengen wij, als dat er
nog niet is, een afsluitbaar luik aan in het trapgat. Het is dan ook noodzakelijk dat de zolder afgesloten is
zodat de isolatie maximaal is. De isolatie bestaat uit een beloopbare isolatieplaat. Let op: De zolder is een
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bergruimte. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de zolder leeg zijn. Wij vragen u daarom,
voordat de werkzaamheden op zolder starten de afwerking van de muren en plafond te verwijderen. Het
gaat om bijvoorbeeld gipsplaten, schrootjes en vaste kasten. Ook vragen wij u om uw zolder leeg te
maken zodat de vloerisolatie kan worden aangebracht. In sommige gevallen kan Vidomes u helpen met
het verwijderen van bestaande afwerking op de zolder. Bijvoorbeeld wanneer u niet zelf verantwoordelijk
bent voor het aanbrengen van deze afwerking, maar deze heeft aangetroffen toen u de woning betrok. 

 

Het isoleren van de plafonds van de bergingen
Om het warmteverlies via de plafonds van de bergingen te beperken worden deze geïsoleerd. De
bewoners op de onderste verdieping hebben daardoor ook minder snel last hebben van koude voeten.
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Het aanbrengen van zonnepanelen voor de opwekking van elektra (optioneel, is nog niet zeker
dat dit door gaat)
Met zonnepanelen op het dak kan elektriciteit worden opgewekt. Deze zogenaamde PV-panelen zetten
zonlicht om in 'groene' elektriciteit. Iedere woning wordt aangesloten op een aantal zonnepanelen op het
dak. Hierdoor is er minder CO²-uitstoot én bespaart u op uw energierekening. Stroom die wordt
opgewekt op momenten dat u het zelf niet gebruikt, wordt terug geleverd aan uw energieleverancier.
Daardoor draait uw elektrameter op die momenten achteruit.
 
Voorbeeld van zonnepanelen op het dak
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Verwijderen geisers, boilers, andere warmwatervoorzieningen en het aanbrengen van een
individuele HR CV-ketel
Op dit moment heeft u waarschijnlijk een geiser of een andere voorziening in uw woning voor warm
water; in de keuken en de badkamer. Sommigen van u hebben hiervoor een boiler. Door het aanbrengen
van een nieuwe CV-ketel ervaart u straks meer comfort, omdat er meer druk op de leiding staat. Ook het
binnenklimaat in uw woning is hierdoor gezonder en veiliger. Een aantal bewoners heeft al een
vernieuwde CV-ketel. Deze wordt niet vervangen, Een geiser is een open verbrandingstoestel. Dit
betekent dat er lucht uit de ruimte wordt gebruikt voor verbranding en opwarming van het warm water.
In sommige gevallen komen verbrandingsgassen ook in de ruimte. Vooral bij onvoldoende ventilatie kan
dit zorgen voor een ongezond binnenklimaat in uw woning.
Deze geiser, boiler of een andere warmwatervoorziening huurt u, of heeft u zelf gekocht en is geen
eigendom van Vidomes. Vidomes helpt u om de oude installatie te verwijderen en de eventuele huur van
het apparaat te beëindigen.
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7. Onderhoudswerkzaamheden

Vidomes voert naast de energiebesparende maatregelen ook verschillende onderhoudswerkzaamheden
uit. Deze zijn al genoemd in hoofdstuk 3. Hieronder leggen wij op hoofdlijnen uit wat de
onderhoudswerkzaamheden inhouden en wat dit betekent voor uw woning.

Het vernieuwen van keuken, badkamer en toilet
Vidomes is van plan om uw toilet en badkamer te vernieuwen. Het toilet en badkamer worden in elke
woning vernieuwd. Dit is nodig om de standleiding te vervangen, de badkamer te vergroten en een nieuw
kanaal aan te brengen in de huidige schacht (ruimte waar het kanaal in de woning zit). De keukens
worden niet overal vernieuwd. Let op: indien in uw woning de keuken recent is vernieuwd, kan Vidomes
besluiten dat deze nog niet aan vervanging toe is. De opzichter van Vidomes beoordeelt dit.

Het naar eigen smaak inrichten
Vidomes biedt u de mogelijkheid om uw keuken (indien deze vervangen wordt), badkamer en toilet naar
eigen smaak in te richten. Daarom kunt u kiezen uit verschillende keukenkastfrontjes, grepen,
aanrechtbladen en tegels. De keuzemogelijkheden zijn te zien in de modelwoning. Hier zijn geen kosten
aan verbonden. Naast de standaard keuzemogelijkheden kunt u kiezen voor enkele extra’s; de
keuzeopties tegen betaling. Voor deze extra’s betaalt u een huurverhoging of een eenmalige bijdrage. In
de folders van Keller en Mosa, die u ontvangt van Vidomes, krijgt u alvast een indruk van de
mogelijkheden die er zijn. U ontvangt nog een definitief overzicht van de mogelijkheden en prijzen.

Het aanbrengen van  een nieuwe keuken (daar waar nodig)
Als uw keuken moet worden vervangen, krijgt u een nieuw keukenblok en bijbehorende bovenkastjes. U
krijgt nieuwe wandtegels, een nieuwe kraan en nieuwe stopcontacten boven het aanrecht. Ook komt
boven het aanrecht de nieuwe bedieningsschakelaar voor de afzuiging van uw woning. U kunt zoals
gezegd zelf uw kastfronten, grepen, aanrechtblad en tegels kiezen. De leidingen in de keuken worden
zoveel mogelijk netjes in de muur weggewerkt. In uw keuken maken wij een verlaagd plafond. Boven dit
plafond maken wij onder andere de riolering, het leidingwerk voor het ventilatiesysteem de cv/ketel. Ook
als uw keuken niet wordt vernieuwd, moeten we deze werkzaamheden in uw woning uitvoeren.
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 Voorbeeld van de keuken

Nieuwe badkamer
In alle woningen wordt de badkamer vernieuwd. Dit betekent dat u nieuwe wand- en vloertegels krijgt.
De wanden worden in de gehele badkamer tot aan het plafond betegeld. In de gehele badkamer passen
wij antisliptegels toe. U kiest zelf de wand- en vloertegels, uit de keuzepakketten die Vidomes heeft
samengesteld (zonder huurverhoging). Verder krijgt u nieuw sanitair, nieuwe kranen en een douche met
glijstang. Voor op de wastafel kunt u, zonder meerprijs, kiezen voor een éénhendelmengkraan (kraan
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zonder knoppen). Ook wordt er een nieuw scheerstopcontact naast de spiegel aangebracht. En een extra
lichtpunt boven de wastafel. In uw badkamer maken wij een verlaagd plafond. Boven dit plafond maken
wij onder andere het leidingwerk voor het ventilatiesysteem. Het plafond van de badkamer wordt
standaard voorzien van een lichtpunt (zonder armatuur). Wij zorgen ervoor dat in de vernieuwde
badkamer ruimte is voor een naast-elkaar opstelling van wasmachine en droger.

 Voorbeeld van de badkamer

 

Nieuw toilet
In alle woningen wordt het toilet vernieuwd. Ook brengen wij een verlaagd plafond aan. Achter dit
plafond plaatsen wij een ventilatie-unit die de afzuiging van uw woning regelt. Ook in het toilet
vervangen wij de vloer- en wandtegels. U kiest zelf welke tegel u wilt. Voor de tegel geldt wel dat deze
dezelfde moet zijn als die in de badkamer. De wanden worden betegeld tot circa 1,20 meter en de muren
boven het tegelwerk worden wit gesausd. U krijgt een nieuw hangend toilet met een waterbesparend
reservoir. Het hangend toilet kan op hoogte gesteld worden. Dit kan ook bij de warme opname worden
vastgesteld. Als u nu een verhoogde toiletpot heeft, krijgt u ook een verhoogde toiletpot terug. U krijgt
een nieuwe hangend toilet als u huidige verhoogde toiletpot in een technische slechte staat is. Als de
verhoogde toiletpot redelijk nieuw is, wordt deze herplaatst. Dit wordt nog door de opzichter en/of
uitvoerder beoordeeld.

Heeft u zelf uw keuken en/of badkamer verbouwd?
Heeft u zelf uw keuken geplaatst? Dit noemen wij een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). U bent zelf
verantwoordelijk voor het verwijderen van deze zelf aangebrachte voorzieningen. Wanneer uw keuken
en/of badkamer wordt vernieuwd, voeren we deze volgens de standaard indeling uit.

Het verwijderen van asbest 
Asbest was tot 1994 heel gebruikelijk als bouwmateriaal en zeer populair vanwege de duurzame en

20



slijtvaste eigenschappen. Het is dan ook aanwezig in veel woningbouw uit de tijd waarin uw woning is
gebouwd.  Dit is op zich niet erg, zolang er geen vezels vrij kunnen komen. Dat vrij komen van vezels
gebeurt alleen, zodra het materiaal wordt bewerkt, bijvoorbeeld door boor- of slijpwerk. Vidomes heeft
het bedrijf Oesterbaai Aksys ingeschakeld om onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te doen in alle
woningen. Eventueel aanwezig asbest wordt volgens de daarvoor geldende regelgeving uit de woning
verwijderd (asbestsanering), voordat met de overige werkzaamheden wordt gestart. Dit onderzoek is
inmiddels afgerond. De aannemer houdt rekening in de uitvoering met het aanwezige asbest en gaat
waar nodig over tot verwijdering van het asbest.

Het vernieuwen van de groepenkast
Heeft u nog een oude groepenkast? Dan vervangt Vidomes deze door een moderne groepenkast met
schakelaars. 

Het vernieuwen van de verlichting in de algemene ruimtes door LED-verlichting
In de algemene ruimtes wordt nieuwe, energiezuinige LED-verlichting aangebracht.
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8. Huurverhoging

Waarover rekent Vidomes een huurverhoging?

Zoals wij in de bijgevoegde brief uitleggen, bestaan de werkzaamheden uit regulier onderhoud
en energiemaatregelen. Vidomes ziet de energiebesparende maatregelen als een totaalpakket.  Uw
woning wordt gezonder, comfortabeler en energiezuiniger. Om dit te kunnen realiseren en financieren
vragen wij een huurverhoging. De huurverhoging die wij vragen bedraagt 75% van de gemiddelde
verwachte besparing op de energierekening. De andere 25% is uw voordeel. Afhankelijk van uw
stookgedrag kan dit voordeel hoger of lager uitvallen. Dit betekent dat hoewel uw huur stijgt, uw totale
woonlasten lager worden, doordat de energierekening daalt. 

Schematische weergave van uw totale woonlasten

 

Hoeveel bespaart u eigenlijk?

Adviesbureau Atriensis heeft op verzoek van Vidomes uitgerekend hoeveel u kunt gaan besparen op uw
energierekening. Let op: het gaat om een gemiddelde en verschilt per woning. Immers hoe groter uw
woning, hoe meer stookkosten u heeft. Ook maakt het uit hoe lang u doucht, of hoeveel dubbel glas u
heeft in de woning. Een woning aan de kopgevel verbruikt ook meer energie dan een woning in het
midden van het woongebouw. De besparing op uw energierekening hangt natuurlijk ook af van uw eigen
stookgedrag. De ene bewoner heeft het sneller koud dan de ander en gebruikt daardoor meer energie.
Daardoor kan Vidomes niet voor elke huurder exact de besparing voorspellen.

Onderhoudswerkzaamheden

Zoals u eerder in deze brochure heeft kunnen lezen, betaalt u dus niet voor de reguliere
onderhoudswerkzaamheden.
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Welke huurverhoging geldt voor u?

In de bijgesloten brief is aangegeven welke huurverhoging wij van u vragen voor de energiemaatregelen
en het aanbrengen van de individuele HR CV-ketel (indien u er nu nog geen heeft). Daarbij is ook voor u
uitgerekend welke verwachte besparing voor uw woning individueel van toepassing is. U kunt de in de
brief berekende huidige energiekosten vergelijken met uw eigen energierekening. Dan kunt u een goed
beeld krijgen van de potentiele besparing die u kan halen. 

 
Huurverhoging en gevolgen voor huurtoeslag

Als u nu huurtoeslag ontvangt, moet u bij de Belastingdienst een wijzigingsformulier aanvragen om deze
huurverhoging door te geven. Deze huurverhoging geeft u meestal recht op meer huurtoeslag (zie
www.toeslagen.nl). Ook kunt u bellen met de Belastingdienst. Zij zijn van maandag t/m donderdag tussen
08.00-20.00 uur te bereiken via telefoonnummer 0800-0543. Op vrijdag kunt u tot 17.00 uur bellen.
Geef deze wijziging aan de Belastingdienst pas door, nadat u van Vidomes heeft gehoord wanneer de
huurverhoging aan u wordt doorberekend. Het kan zijn dat u nu nog geen huurtoeslag ontvangt, maar
door deze huurverhoging hiervoor wel in aanmerking komt. Ook voor aanvraagformulieren geldt het
bovenstaande adres en telefoonnummer. Let op: wanneer u belt met de Belastingdienst, moet u uw
burgerservicenummer bij de hand hebben.
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9. Woonlastenwaarborg

Vidomes biedt alle bewoners van Hoogkamerlaan een woonlastenwaarborg.

We hopen dat u net zo enthousiast bent over ons voorstel voor de energiebesparende maatregelen als
wij. Wij hopen dan ook dat u instemt met onze plannen. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt
of het bedrag dat u op energie bespaart wel hoger is dan de huurverhoging. Daarom biedt Vidomes u –
en alle andere bewoners van Hoogkamerlaan- een woonlastenwaarborg. 

Wat is een woonlastenwaarborg?

Woonlastenwaarborg is ontwikkeld door de Woonbond. Deze waarborg geeft de huurders van een
woongebouw de zekerheid dat de woonlasten gemiddeld over het complex dalen. Dit betekent dat het
bedrag dat wat de huurders straks op energie besparen, hoger moet zijn dan de huurverhoging voor
energie. Dat is kortweg wat Vidomes garandeert. De daadwerkelijke besparing in het woongebouw
meten we na de uitvoering van de werkzaamheden en inregeling van de installatie.

Wat betekent dit voor u?

Voor de energiemaatregelen betaalt u dus een huurverhoging.  Wij geven u met de woonlastenwaarborg
voor een jaar de garantie dat, het bedrag dat het hele complex straks op energie bespaart, hoger is dan
de huurverhoging. Is dat niet het geval? Dan wordt de huurverhoging opnieuw berekend en krijgt u
eenmalig de huurverhoging helemaal of deels terug. Belangrijk: het gaat om de gemiddelde besparing
voor alle woningen. Of u zelf op de energiekosten bespaart, hangt natuurlijk ook af van uw eigen
stookgedrag en of het een zachte of strenge winter is geweest. Als de woonlasten op
woongebouwniveau wel gedaald zijn, zoals verwacht was, of als dit nog gunstiger uitpakt, blijft de
afgesproken huurverhoging gehandhaafd.
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10. Maatregelen om de overlast te beperken

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden ingrijpend zijn. De voorlopige planning is dat de aannemer
ongeveer 3 weken  (15 werkdagen) in uw woning aan het werk is. We hebben samen goede afspraken
gemaakt om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Wij doen er alles aan om deze
werkzaamheden in bewoonde staat mogelijk te maken. Wij realiseren ons ook dat er bewoners zijn
die liever niet thuis zijn als hun woning aan de beurt is. Wij bieden dan ook een alternatief.

Uitgangspunt: U blijft in de woning tijdens de werkzaamheden
Voordat de aannemer start in uw woning wordt met u de planning besproken. U weet dus precies
wanneer de aannemer met welke werkzaamheden bezig is. Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruik
maken van een aantal voorzieningen. We noemen ze hieronder:

Voorziening 1; noodkeuken
Tijdens de dagen dat uw keuken buiten gebruik is plaatst de aannemer een noodkeuken in uw woning.
De noodkeuken heeft een close-in boiler met warm water, een spoelbak en één kookplaatje.

Voorziening 2; noodtoilet
Tijdens de dagen dat uw toilet buiten gebruik is plaatsen we een noodtoilet. Het toilet is een droogtoilet.

Voorziening 3; doucheruimte 
Tijdens de dagen dat uw badkamer buiten gebruik is kunt u gebruik maken van de douche in de
rustwoning of in de douche-units. De rustwoning richten we zo in, dat u er ook tijdens werkzaamheden
in uw woning gebruik van kunt maken. Het adres wordt nog met u gecommuniceerd.

Voorziening 4; rustwoning
U kunt tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een rustwoning. De rustwoning is compleet
ingericht en zal ook voorzien worden van een wasmachine en droger.

Voorziening 5;
Omdat in de woning ook asbest verwijderd wordt, vraagt dit speciale aandacht en zorg. Tijdens het
verwijderen van het asbest kunt u overdag niet in uw woning blijven. De werkzaamheden duren 2 dagen.
De aannemer zal vooraf precies met u afspreken wanneer deze werkzaamheden zijn. Tijdens deze 2
dagen kunt u aan het eind van de werkdag  wel weer terug naar uw woning. Er is een klein risico dat uw
woning aan het eind van de dag niet wordt vrijgegeven en u niet terug kunt naar uw woning. In dat
geval zorgt Vidomes voor een mogelijkheid waar u tijdens het verwijderen van het asbest kunt
overnachten. Ook als u tussen de twee werkdagen liever niet terug gaat naar de woning, zorgt Vidomes
voor een mogelijkheid waar u kunt overnachten.

Voor de bewoners die liever niet in de woning blijven tijdens de werkzaamheden bieden wij
een alternatief.
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U ziet op tegen de werkzaamheden en blijft liever niet in uw woning. Daar kunt u voor kiezen. Vidomes
zorgt voor tijdelijke opvang in een logeerwoning of compleet ingerichte logeerwoon-unit vlakbij het
complex. Een andere mogelijkheid is, als u liever niet in de woning verblijft,  dat u tijdens de
werkzaamheden bij familie of vrienden gaat logeren.

U gaat een dag voor dat de werkzaamheden beginnen naar de logeerwoning of vrienden/familie. Dit
betekent dat u tijdens de werkzaamheden niet in uw woning komt.

Wij verwachten dat uw bezittingen opruimt en afdekt op de plekken waar de aannemer moet zijn. U kunt
erop rekenen dat de aannemer zorgvuldig om gaat met uw bezittingen.

Vergoedingen

Voor alle situaties geldt dat u in aanmerking komt voor een ongeriefsvergoeding. Als tegemoetkoming in
de overlast en beperking van uw woongenot biedt Vidomes u een ongeriefvergoeding aan voor de
werkzaamheden in uw woning. Deze tegemoetkoming is ook bestemd voor het herstel van eventuele
beschadigingen aan schilderwerk, behang of vloerbedekking.

De ongeriefsvergoeding is opgebouwd uit 3 delen: 

1. tegemoetkoming in de overlast en beperking woongenot; € 120,-/week
2. tegemoetkoming in vervanging raambekleding keukenraam/deur:
    € 100,-
3. tegemoetkoming vervanging vloerbedekking keuken € 250,-

 Wij gaan er van uit dat de werkzaamheden maximaal drie weken duren.
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11. Instemmingstraject: doet u ook mee?

Bent u net zo enthousiast als wij?
Het is van groot belang dat u als bewoner achter onze plannen staat. Om het pakket aan
energiebesparende maatregelen en de daaraan gekoppelde huurverhoging te kunnen uitvoeren, moet
Vidomes het plan aan alle huurders voorleggen. Natuurlijk hopen we dat u zo enthousiast bent over de
verbeteringen aan uw woning, dat u allen instemt met onze plannen.

Vidomes heeft de instemming van 70% van de bewoners nodig om de plannen uit te kunnen voeren. Op
grond van de wet mag Vidomes namelijk er vanuit gaan dat het een goed voorstel is als 70% van de
huurders akkoord gaat. Halen wij 70%? Dan moeten de overige huurders de werkzaamheden toestaan.
Dat is inclusief de bijbehorende huurverhoging. Als minder dan 70% van de huurders met de plannen
instemt, bestaat de mogelijkheid om aan de rechter te vragen of het voorstel van Vidomes redelijk is of
niet. Het kan dan zijn dat Vidomes de plannen alsnog mag uitvoeren.

Instemmingsformulier
Bij de brief treft u aan een instemmingsformulier. Op dit formulier vragen wij u aan te geven of u
instemt met de maatregelen zoals in deze brochure omschreven en de daaraan gekoppelde
huurverhoging. U ontvangt het formulier in tweevoud. Eén exemplaar voor Vidomes en één voor uw
eigen administratie. Graag ontvangen wij een door u ingevuld en ondertekend formulier terug, vóór
maandag 30 januari 2017. U kunt het met de bijgevoegde antwoordenvelop naar Vidomes opsturen.
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12. Komt u ook kijken in de modelwoning?

In de modelwoning zijn de werkzaamheden binnen de woning in de praktijk gebracht. Wij nodigen u
graag uit om de modelwoning te bezoeken. U krijgt een goed beeld van de werkzaamheden en hoe uw
woning mogelijk wordt. Wij vinden uw mening belangrijk en horen graag van u van de woning vindt.

De modelwoning is aan de Wethouder Hillenaarplantsoen 74. U krijgt hiervoor een aparte brief met een
uitnodiging.

Heeft u vragen over de brochure, de woonlastenwaarborg en de huurverhoging, dan is er gelegenheid
om uw vragen te stellen aan de medewerkers van Atriensis en Vidomes. Om voldoende tijd te hebben om
iedereen te woord te staan, hebben wij per tijdstip een vast aantal bewoners uitgenodigd.

Bent u op het tijdstip dat in uw uitnodiging staat niet in de gelegenheid om de modelwoning te
bezoeken? U kunt ook op een andere dag of tijdstip komen. Doet u dit alleen als u echt niet anders kunt.
U voorkomt hiermee dat het te druk wordt. Anders hebben wij onvoldoende gelegenheid uw vragen te
beantwoorden.

Slecht ter been?
De modelwoning bevindt zich op de 4e etage. Wanneer u niet in staat bent om de modelwoning te
bezoeken, neem dan contact met ons op. Wij maken dan een afspraak en komen bij u op bezoek.

 

 

28



13. Globale planning

Voordat we echt met de werkzaamheden kunnen beginnen, moet er nog veel worden uitgewerkt en
geregeld. Hieronder volgt een voorlopige en globale planning. Deze wordt steeds verder verfijnd, totdat
voor uw woning afspraken zijn gemaakt voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.  

 Wat? Wanneer?
 Inleveren instemmingsformulier Uiterlijk 31 januari 2017
 Uitslag instemming Medio februari 2017
 Start uitvoering werkzaamheden Tweede kwartaal 2017
 Oplevering werkzaamheden 2017/2018

Wij hebben voor het werk nog de aannemer Hemubo geselecteerd. Met de aannemer stemmen wij
af hoe lang de werkzaamheden in de woning zelf duren en wat de werkvolgorde en routing in het
complex zijn. Deze informatie is daarom nu nog niet bekend. Wij houden u hiervan natuurlijk op de
hoogte. 
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14. Overige informatie

Zoals u hopelijk begrijpt komt bij de uitvoering van dit project veel kijken. Wij begrijpen dat ook u over de
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in uw woning nog veel vragen heeft. Zodra meer dan
70% akkoord is, informeren wij u verder. Wat kunnen wij al wel vertellen?

De technische inspectie (warme opname) van uw woning
Voorafgaande aan het groot onderhoud in uw woning komt de aannemer bij u thuis langs voor een
technische inspectie. Deze technische inspectie is bedoeld om de bouwkundige staat van uw woning te
bekijken. Op deze manier komen we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te staan die het
onderhoud kunnen vertragen. Hierover krijgt u nog bericht. U wordt uitgebreid geïnformeerd over welke
maatregelen u moet treffen, voordat de werkzaamheden in de woning starten. Uiteraard krijgt u alle
gelegenheid om vragen te stellen over het onderhoud.

Eigen aanpassingen en verbouwingen
Als u zelf veranderingen in uw woning heeft aangebracht, vallen deze onder ‘eigen aanpassingen of
verbouwingen’. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een eigen douchekraan, vaatwasmachineaansluiting of
keuken heeft geplaatst. Voor al deze eigen aanpassingen heeft u – als het goed is – toestemming gevraagd
en gekregen van Vidomes.

Zelf weghalen en weer terugplaatsen
Bij het groot onderhoud kunnen de eigen aanpassingen in de weg zitten. Omdat het onderhoud en de
reparatie van deze aanpassingen onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen, moet u ze – waar nodig –
zelf verwijderen. Uiteraard kunt de u voorzieningen, indien mogelijk, naderhand weer terugplaatsen.

Wat verwachten wij van u?
Iedereen is erbij gebaat dat de aannemer zijn werk zo goed mogelijk kan uitvoeren. Daarom vragen wij
uw medewerking. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

• Voor zonneschermen, afdakjes en andere zaken die aan de gevels vastzitten of er dicht naast staan,
geldt dat deze (tijdelijk) verwijderd moeten worden.
• Als de aannemer de kozijnen komt vervangen, moet hij ook aan de binnenkant van uw woning uit de
voeten kunnen. Daarom het verzoek aan u, om voldoende ruimte (1,5 meter) langs het kozijn in de
woning vrij te houden. Meestal is het voldoende wanneer u uw meubels tijdelijk verplaatst.
• Voor het aanbrengen van de mechanische ventilatie verricht de aannemer werkzaamheden in keuken,
badkamer, toilet en op zolder.
• Als de keuken, toilet en/of badkamer worden vervangen, moet u deze gehele ruimte leeghalen. 
• De zolder en de berging moeten ook vrij worden gemaakt zodat de aannemer alle werkzaamheden kan
verrichten.
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