
 

      
      
      
      
 
 
 
 

 Delft,       

 Uw kenmerk:       

 Ons kenmerk:       

 Behandeld door:       

 Onderwerp:       

 Bijlage(n):       

 

 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Met plezier bieden wij u hierbij de informatiebrochure aan over de werkzaamheden die wij vanaf 
oktober dit jaar in en aan uw woning willen uitvoeren. 
 
In de brochure 
Geven wij een zo volledig mogelijk beeld van alle werkzaamheden die wij willen uitvoeren. U 
vindt in de brochure terug hoe we u daarbij ondersteunen. Maar u leest ook wat wij van u vragen 
om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Onderhoud of renovatie? 
Een deel van de werkzaamheden is onderhoud. Dat voeren we uit zonder kosten voor u. In de 
brochure leest u om welke werkzaamheden het gaat. Het andere deel is renovatie. Met dit deel 
van de werkzaamheden verbeteren we uw woning en verhogen we het comfort. Dat geldt voor 
de isolatie van de buitenmuren en het dak, de plaatsing van dubbel glas (HR++) in de bestaande 
kozijnen en het aanbrengen van mechanische ventilatie in uw woning. Ook de plaatsing van zes 
zonnepanelen op uw dak valt onder renovatie. Net als de aanleg van centrale verwarming als u 
die nu nog niet heeft. Voor de comfortverbeteringen (exclusief de zonnepanelen) vragen wij een 
huurverhoging van € 17,00 per maand. De zonnepanelen belasten we door via de 
servicekosten. U betaalt daarvoor een vast bedrag van € 14,00 per maand.  
 
Wij hebben uw instemming nodig 
Voor alle renovatiewerkzaamheden geldt, dat als 70% van alle huurders ermee instemt, wij de 
werkzaamheden bij alle huurders kunnen uitvoeren. Dat betekent dat iedereen dan moet 
meewerken en ook de bijbehorende huurverhoging en bijdrage in de servicekosten moet 
betalen. 
 
Vult u het instemmingsformulier uiterlijk aanstaande vrijdag 19 juli in? 
Behalve de brochure sturen wij u bij deze brief een instemmingsformulier toe waarop u kunt 
aangeven of u akkoord gaat met de renovatie en de daarbij behorende huurverhoging en 
aanpassing van de servicekosten  
U kunt het formulier in bijgaande envelop in de brievenbus doen van de proefwoning aan het 
Jacob Gilleshof 26.  U kunt het formulier op 19 juli ook persoonlijk bij ons inleveren. Wij zijn die 



 

dag tussen 10.00 en 14.00 uur op het Jacob Gilleshof 26 aanwezig om de vragen die u nog 
heeft te beantwoorden.  
 
Wilt u het formulier ook invullen als u niet akkoord gaat met de werkzaamheden? In dat geval 
horen wij graag waarom u niet instemt. 
 
Oude badkamer, keuken, toilet of nog geen centrale verwarming? 
Tijdens de inspecties hebben wij gezien dat dit maar in paar woningen voorkomt. Geldt dit voor 
uw woning? In dat geval nemen we contact met u op en bespreken we persoonlijk met u hoe we 
de centrale verwarming tegelijk met de uitvoering van de andere werkzaamheden alsnog in uw 
woning aanleggen. En of u wilt dat wij uw badkamer, keuken of toilet vervangen en wat dat 
betekent. 
 
Heeft u vragen?  
Komt u dan gerust vrijdag aanstaande tussen 10.00 uur en 14.00 uur langs in de woning op 
nummer 26. Of stel uw vraag aan Simone en Tania van Willems Vastgoedonderhoud. U bereikt 
ze op telefoonnummer is 06 – 81 32 19 36 of via een mail naar bewonerszaken@willemsvgo.nl.  
Contact opnemen met Vidomes kan natuurlijk ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Willems Vastgoedonderhoud, 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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