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1 Inleiding 
 

Vidomes vindt het belangrijk om haar woningbezit toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat we onze 

woningen verbeteren en energiezuiniger maken. Met als voordeel dat u lagere maandlasten krijgt en een hoger 

woongenot. Met het verbeteren van onze woningen dragen we ook bij aan een schonere wereld. Zo zorgen we 

ervoor dat uw (klein)kinderen in de toekomst ook prettig kunnen wonen.  

 

Het zijn rare tijden. Normaal hadden we u uitgenodigd in de modelwoning. Hier hebben we alle werkzaamheden 

die we ook bij u gaan doen, al uitgevoerd. Helaas is het vanwege het coronavirus niet mogelijk om de modelwoning 

te bezoeken. Daarom hebben we zo veel mogelijk informatie en foto’s in dit boekje gezet. In de hoop dat dit,  

samen met het filmpje over de modelwoning op onze website, voldoende voor u is om een weloverwogen keuze te 

maken. Uiteraard kunt u na het lezen van het boekje alle vragen stellen die u heeft en nodigen wij u, wanneer dit 

weer kan, graag uit om de modelwoning alsnog te bekijken (al is het maar om samen met ons een kop koffie te 

drinken). 

Informatieboekje 

In dit informatieboekje leest u welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, hoe we dit doen, welke hinder of overlast 

u hiervan kunt ervaren en voegen we veel afbeeldingen toe. Ook leest u over wat u van Vidomes en Heembouw 

kunt verwachten, wat wij van u vragen en over de inrichting van de bouwplaats, de planning, de contactpersonen 

en het vervolg.  

Onderhoudswerkzaamheden aan uw woning 

Na de zomer van 2020 starten we met onderhoudswerkzaamheden aan de woningen en algemene ruimte van 

Petuniatuin. Ook voeren we energiebesparende maatregelen uit. De voorbereidingen hiervoor zijn zoals u weet 

volop in gang. Na afloop van de werkzaamheden is uw woning verbeterd, energiezuiniger en woont u 

comfortabeler.  

Uw energiekosten dalen 

Wij vinden het belangrijk dat uw woning betaalbaar blijft. Uw woning wordt energiezuiniger en dus dalen uw 

energiekosten bij gelijkblijvend energieverbruik. 

Bedankt voor uw geduld en medewerking 

Wij doen er alles aan om het onderhoud aan uw woning zo vlot en voorspoedig mogelijk uit te voeren. Helaas 

veroorzaken de werkzaamheden overlast. We begrijpen dat dit vervelend voor u is, maar we proberen de overlast 

en hinder tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

 

 

 

Na het onderhoud: 

• Bespaart u op uw energierekening;  

• Woont u in een energiezuinige en duurzame woning; 

• Behoren tocht, vocht en kou tot het verleden; 

• Heeft uw woning een gezond binnenklimaat; 

• Is uw woning veiliger; 

• Is uw woning toekomstbestendig; 

• Heeft het complex een frisse uitstraling waar we weer jaren mee vooruit kunnen! 
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2 Even voorstellen 
Bij de onderhoudswerkzaamheden zijn veel personen betrokken. Uiteraard medewerkers van Vidomes, maar ook 

medewerkers van Heembouw. Hieronder stellen wij deze mensen aan u voor. U ziet meteen wie wat doet en bij 

wie u terecht kunt voor vragen. Schroom niet om ons aan te spreken of te bellen! 

 

 

Naam: Jolanda Kouwenoord 

Functie: medewerker Projectbegeleiding en Communicatie Vidomes 

E-mailadres: mpc@vidomes.nl 

Telefoonnummer: 088-845 66 00 

 

Heeft u vragen over het project of andere zaken die niet te maken hebben met 

techniek? Stel ze dan aan Jolanda. Zij verzorgt en begeleidt ook alle 

projectcommunicatie. 

 Naam: Erik de Boo 

Functie: opzichter Projecten Vidomes 

Telefoonnummer: 088- 845 66 00 

 

Erik begeleidt en controleert de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt bij hem 

terecht met vragen over de uitvoering. 

 Naam: Bob Jonkheer 

Functie: uitvoerder Heembouw Wonen 

 

Tijdens de werkzaamheden is Bob dagelijks van 7.00 tot 16.00 uur op de 

bouwplaats aanwezig. Hij heeft een kantoor in de uitvoerderswoning. U hoor nog 

welke woning dat is. Bob is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

werkzaamheden en stuurt de vakmensen aan. 

 Naam: Birsen Bolukbas 

Functie: bewonersbegeleider  

 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering kunt u al uw vragen stellen aan Birsen.  

 

Birsen heeft spreekuur in de uitvoerderswoning. Over de exacte dagen, het tijdstip 

en het adres informeren we u op een later moment.  
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3 Onderhouds- 

werkzaamheden 
 

Na de zomer van 2020 starten we met onderhoudswerkzaamheden aan de woningen. Wij noemen dit ‘dringende 

werkzaamheden’. Belangrijk voor u om te weten is dat uw medewerking hieraan verplicht is. 

Proef- en modelwoning 

De Petuniatuin 70 is een lege woning die wij gebruiken als proef- en modelwoning. U kunt hier zien hoe uw woning 

wordt als de werkzaamheden straks zijn uitgevoerd. Nu even niet in het echt, maar wel op de foto’s in dit boekje en 

op het filmpje wat we er hebben gemaakt. 

 

 

 

 

Welke onderhoudswerkzaamheden voeren wij uit? 

De volgende onderhoudswerkzaamheden voeren we in en aan uw woning uit: 

 

- Vervangen buitenkozijnen door kunststof kozijnen 
- Vervangen deur naar balkon 

- Vervangen beglazing keukenraam 

- Saneren van asbest 

- Gevelonderhoud incl. nieuwe regenpijpen 

- Vervangen toegangsdeur naar woning 

- Schilderwerk 

- Aanpassingen groepenkast en elektrameter 

- Verbeteren brandveiligheid 

 

 
In de volgende hoofdstukken leggen wij per onderdeel uit wat we gaan doen, waarom we dit doen, hoe we dit doen 

en welke hinder of overlast u hiervan heeft. 
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Kozijnen 

De kozijnen zijn aan vervanging toe. Daarom plaatsen we nieuwe kozijnen.  

 

De indeling van de kozijnen wijzigt iets. Het kozijn in de woonkamer krijgt, in plaats van een draairaam naar buiten, 

in het midden een draaikiepraam dat naar binnen toe opent. Boven dit raam komt een rooster (in hoofdstuk 4 leest 

u meer over de werking en bediening van de roosters). Het huidige klepraampje verdwijnt.  

 

 

  

 

        

Afbeeldingen: nieuwe kozijnen woonkamer 

 

   

Ook in de slaapkamer(s) wijzigt de indeling van het kozijn Ook hier maakt het klepraampje plaats voor een rooster. 

  

 

 
 

Afbeeldingen: nieuw kozijn en nieuwe balkondeur slaapkamer 
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Hoe vervangen we kozijnen? 

De kozijnen vervangen we per woning en we werken van boven naar beneden (per strang)  

 

 

 
 

Eerst demonteren we per strang de radiatoren onder het kozijn. Vervolgens vervangen we de kozijnen van de 

woonkamer, slaapkamer en keuken (als het kozijn daarvan in de buitengevel zit) en timmeren we ze af. En daarna 

plaatsen we de radiatoren in de hele strang woningen weer terug (meer hierover leest u in hoofdstuk 4). 

 

We zijn in totaal zo’n vijf werkdagen per woning bezig met alle werkzaamheden rond het vervangen van de 

kozijnen. Hoelang precies hangt af van het aantal kozijnen in uw woning. Dat aantal varieert per woningtype, de 

grootte en de ligging van uw woning.  

 

Ons doel is om de kozijnen zelf in één dag te vervangen. We zorgen er in ieder geval voor dat u een dichte gevel 

heeft, voordat de vakmensen ’s middags naar huis gaan.  

 
Overlast? 

Het vervangen van de kozijnen geeft geluids- en stofoverlast. Ook kunt u tijdelijk last hebben van kou. Wij laten u 

weten in welke ruimte we aan het werk gaan, zodat u daar rekening mee kunt houden. 

 

Uw radiatoren zijn op een aantal dagen niet aangesloten. U heeft dan dus geen warmte. U kunt op deze dagen 

elektrische kacheltjes van ons lenen. Vraag ons er gerust om! 

 

Het stof in uw woning beperken we zoveel mogelijk, doordat we bij het begin van de werkzaamheden een stofschot 

in uw kamer neerzetten. Uw vloer dekken we af, zodat deze niet beschadigt.  

 

Let op: hangt uw raambekleding nu in of op het kozijn dan is het niet mogelijk om deze op dezelfde plek terug te 

hangen. Dit omdat u niet mag boren in de nieuwe kozijnen. Over hoe we u hierin tegemoet komen leest u 

verderop in deze brochure (hoofdstuk 10, kopje vergoedingen). In de bovenwoningen maken we tegen het 

schuine gedeelte een recht houten plankje waartegen u raambekleding kunt ophangen. 
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Deur naar het balkon 

Tijdens de huisbezoeken in 2019 gaven de meeste bewoners aan de balkondeur op dezelfde plek te willen 

houden. Daarom vervangen wij deur met het kozijn voor kunststof, maar verplaatsen we hem niet. 

 

   afbeelding: standenhaakje op balkondeur  

 

 

Op de nieuwe deur komt een haakje, waarmee u de deur op verschillende standen open kunt zetten.  

 

Glas in keukenkozijn grenzend aan de gang 

Het keukenkozijn is nog in goede staat. Vandaar dat we hier alleen het glas vervangen door brandwerend glas. 

Hiermee verbeteren we de brandveiligheid van uw woning.  

 
Saneren van asbest  

In de panelen onder uw kozijnen en in sommige vensterbanken zit asbest. Dat halen we als we de 

kozijnen vervangen meteen weg. 

 
Waarom? 

Asbest kan risico’s opleveren voor de gezondheid. Dit risico treedt pas op als er vezels 

loskomen door bewerking van asbest. U hoeft zich geen zorgen te maken om uw 

gezondheid als u in een woning met asbesthoudend materiaal woont wat niet is bewerkt.  

Hoe? 

Een gecertificeerd bedrijf haalt het aanwezige asbest weg. Dat moet gebeuren, voordat we de kozijnen vervangen.  

De vensterbank halen we van binnenuit weg. Dat gebeurt in een afgesloten bak (mini-containment, zie 

afbeeldingen hieronder), waardoor asbestvezels niet in uw woning terecht kunnen komen. Door een speciale 

meting controleren we achteraf voor de zekerheid of dat goed is gegaan. 

Alle woningen hebben aan de buitenzijde onder/boven het kozijn een asbesthoudend paneel. Deze panelen 

verwijderen we vanaf de buitenkant van uw woning, als we ook uw kozijnen vervangen.  

    

Afbeelding en foto mini containment 

Overlast? 

Het saneren van de vensterbank duurt maximaal 1 werkdag. U kunt tijdens deze saneringswerkzaamheden 

gewoon in de woning verblijven. Wij informeren u hierover later nog uitgebreid.  
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Gevelonderhoud 

Over het algeheel zijn de gevels van het gebouw waarin u woont, nog goed. Daarom worden alleen de slechte 

gedeeltes opnieuw gevoegd. Daarna reinigen en behandelen we alle gevels, zodat ze weer water- en vuilafstotend 

zijn. Vooral het uithakken van de oude voegen geeft geluidsoverlast.  

 

Op onderstaande afbeelding ziet u dat de gevel wijzigt. We halen de zogenaamde ‘wenkbrauwen’ weg. De nieuwe 

dakrand steekt iets over de gevel uit. Hierdoor loopt het regenwater niet meer direct weg langs de gevels en blijven 

deze schoner. We vervangen de beplating op de gevel en brengen hier houten delen aan. Op die manier brengen 

we de gevels min of meer terug in de oorspronkelijke staat. De houten delen worden groen.  

 
Op de afbeeldingen hieronder ziet u hoe de gevel nu is en hoe hij straks wordt. 

 

 

 
 

 

 

Woont u op de bovenste woonlaag? 

In dat geval verdwijnt de schuine houten plaat in uw kozijn. Daarvoor in de plaats komt een ruit. U krijgt dus 

meer glas en uw woonkamer wordt lichter. 

 

Nieuwe regenpijpen 

We vervangen alle regenpijpen.  
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Nieuwe voordeur in de woning 

Om de brandveiligheid te vergroten, vervangen we de voordeur van uw woning. De nieuwe voordeur krijgt net als 

nu een spionnetje. De voordeur krijgt de accentkleur van de verdieping waar u woont (in hoofdstuk 6 leest u hier 

meer over).   

 

Schilderwerk 

Veel onderdelen van de woning en het complex zijn nog in goede staat. Deze vervangen we niet, maar geven we 

een nieuwe frisse uitstraling door ze te schilderen. 

 

We schilderen de onderstaande onderdelen 

 

- Houten kozijnen in de gangen van de algemene ruimte. 

- Panelen / balustraden trappenhuizen 

- Balkonhek 

- Betonbanden, - kolommen en plafonds van de balkons 

- Buitenkant kozijn keukenraam 

- Buitenkant voordeurkozijn 

 

Aanpassingen groepenkast en elektrameter 

We moderniseren uw groepenkast, zodat deze weer voldoet aan de laatste normen.  

Wat?  

Uw groepenkast krijgt een nieuwe elektriciteitsmeter die makkelijker uit te lezen is. 

In de Petuniatuin zit één centrale elektriciteitsmeter met veel capaciteit. Alle 

woningen hebben een tussenmeter, die op de centrale meter is aangesloten. Dit 

systeem blijft zo, maar we vervangen uw tussenmeter door een nieuwe die op 

afstand afleesbaar is. Voordeel voor u: u hoeft niet meer thuis te zijn voor het 

opnemen van de meter.  

De nieuwe meter blijft ook voor uzelf afleesbaar. 

Overlast? 

Tijdens de werkzaamheden heeft u tijdelijk geen stroom. U wordt hiervan op de 

hoogte gesteld. Denkt u aan de inhoud van de vriezer? Zodra u weer stroom 

heeft, moeten waarschijnlijk alle apparaten in huis even opnieuw worden 

ingesteld. U kunt hiervoor altijd onze hulp inschakelen. Van het boren kunt u 

stof- en geluidsoverlast hebben. 

 
 

Abeelding: nieuwe groepenkast met daarin de nieuwe, afleesbare, elektriciteitsmeter; 

het witte kastje naast de groepenkast zorgt voor afleesbaarheid op afstand 

 

Verbeteren brandveiligheid 

U krijgt in uw woning twee rookmelders: één in de gang en één in de woonkamer. In de algemene ruimtes 

controleren en verbeteren we de brandveiligheid. 

 

 

 

 

Afbeelding van rookmelder in de gang 

  



 Petuniatuin Zoetermeer 11 

4 Energetische 

maatregelen 
 

 

 

Een schone wereld en een beter milieu zijn belangrijk. Met elkaar willen we toch een zorgeloze toekomst voor nu 

en onze (klein)kinderen?  

 

Vidomes werkt graag mee aan een schone wereld. Daarom maken we bewuste keuzes voor bijvoorbeeld de 

bouwmaterialen. Uw woning wordt tijdens de werkzaamheden energiezuiniger gemaakt. Hiermee daalt de CO2-

uitstoot.  

 

De energiemaatregelen die wij hieronder uitleggen voeren wij uit als minimaal 70% van alle bewoners instemt met 

het plan. In hoofdstuk 5 ‘’Lagere woonlasten: ons voorstel’’ leggen wij dit verder aan u uit.  

Comfortabeler wonen met lagere woonlasten, hoe kan dat? 

Uw woning wordt beter geïsoleerd, waardoor er minder warmte verloren gaat. Ook zorgt betere isolatie voor minder 

tocht en kou. Dit verhoogt uw woongenot en zo woont u comfortabeler. Bijkomend voordeel is dat uw totale 

woonlasten (uw kale huur met de bijkomende servicekosten bij elkaar opgeteld) dalen.  

Welke energetische maatregelen voeren we uit? 

We voeren de volgende energiemaatregelen uit: 

- Dakisolatie 

- Zonnepanelen 

- Spouwmuurisolatie 

- HR++ glas 

- Mechanische ventilatie 

- Centrale verwarming (CV) 

- Warmtemeters 

- Radiatoren 

- Warmtepompboiler 

- Vloerisolatie (begane grond woningen met de huisnummers 66 t/m 85) 

 

In de volgende hoofdstukken leggen wij per onderdeel uit wat we gaan doen, waarom we dit doen, hoe we dit doen 

en welke hinder of overlast u hiervan heeft. 

 
Dakisolatie  

We brengen een extra isolatielaag aan op het huidige dak. 

Waarom? 

Uw gebouw heeft nu een minder goed geïsoleerd dak. Veel van de warmte verlaat daardoor het gebouw via het 

dak. Dit warmteverlies verminderen we, doordat we een nieuw dak aanbrengen met goede isolatie. 

Overlast? 

De overlast van de dakwerkzaamheden bestaat vooral uit geluid. U heeft het meeste last van de werkzaamheden 

als u woont in een woning direct onder het dak. Maar ook als uw woning op het dak uitkijkt merkt u veel van de 

werkzaamheden.  
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Zonnepanelen  

We plaatsen zonnepanelen op de daken boven de woningen van uw gebouw. Dit doen 

we als de daken vernieuwd en geïsoleerd zijn. 

Waarom? 

Een groot deel van uw energierekening bestaat uit kosten voor elektriciteit. Energie 

wordt naar verwachting alleen maar duurder. We sluiten de zonnepanelen straks aan 

op de hoofdmeter van de elektriciteit. Door de stroom die de zonnepanelen opwekken 

wordt de stroom die nodig is van het elektriciteitsnet minder. Hierdoor dalen de 

energiekosten die u via de servicekosten betaalt. 

 
Overlast? 

De zonnepanelen komen schuin in een frame. Dit frame moeten we vastzetten op het dak. Het boren hiervoor 

zorgt voor geluidsoverlast. 

 

Spouwmuurisolatie  

De buitenmuren van uw gebouw hebben een spouw. Die isoleren we.  

Waarom? 

De ruimte die zit tussen de binnen- en buitenmuren van uw woongebouw heet de spouw. In de spouw zit oud 

isolatiemateriaal dat is weggezakt. Vandaar dat we de spouw opnieuw isoleren.  

Als we de spouw vullen is uw woning beter geïsoleerd. In een goed geïsoleerde woning is de binnentemperatuur in 

de winter warmer en in de zomer wordt deze minder snel opgewarmd. Het is wel belangrijk dat u uw woning goed 

ventileert. Hierdoor houdt u de lucht in uw woning droog. En droge lucht warmt makkelijker op dan vochtige lucht. 

Doordat u straks minder hoeft te verwarmen, daalt uw gasverbruik. Hoeveel u precies gaat besparen hangt af van 

uw type woning en van hoeveel u stookt.  

Hoe? 

We boren gaten in de buitengevel en blazen isolatiemateriaal in de spouw.  

Overlast? 

We isoleren de spouw vanaf de buitenkant van het gebouw. U hoeft hier dus niet voor thuis te blijven. Het is 

mogelijk dat u enige geluidsoverlast ervaart.  

 

HR++ glas  

Al het glas in de nieuwe kozijnen is HR++ glas.  

Waarom? 

HR++ glas isoleert beter dan het glas in uw huidige kozijnen. Dit betekent dat er minder warmte verloren gaat dan 

voorheen. Kou en warmte van buiten komt minder naar binnen.  

 

Overlast? 

De nieuwe kozijnen zijn al voorzien van het nieuwe HR++ glas. U heeft van de 

plaatsing daarom geen extra overlast. 

 

Let op! HR++ glas kan breken door grote temperatuurverschillen. Dit heet een 

thermische breuk. Wij adviseren daarom geen folie of poster op het glas te plakken; 

geen koud water op een door de zon verhitte ruit te sproeien en geen donkere spullen 

tegen de ruit te leggen. Een thermische breuk wordt niet vergoed door de 

glasverzekering.  

 

Goed om te weten: als het buiten koud en vochtig is, kan er aan de buitenzijde op het glas condens ontstaan. Dit 

gebeurt meestal alleen in de ochtend en komt slechts bij bepaalde weersomstandigheden voor. Dit is geen 

technisch probleem, maar geeft aan dat het glas goed isoleert. 
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Mechanisch ventilatie  

We verbeteren de mechanische ventilatie in uw woning 

 

Waarom?  

Het huidige ventilatiesysteem is verouderd en niet goed per woning regelbaar. Maar bij een goed geïsoleerd huis 

hoort een goed ventilatiesysteem. Het afzuigsysteem blijft collectief, maar elke woning krijgt een CO2 sensor en 

een vochtsensor. Deze regelen het ventilatiesysteem in uw woning automatisch naar behoefte. 

 

Wat? 

De besturing van CO2 sensor hangen we op in de berging in uw woning. In uw 

woonkamer komt een sensor die het CO2 niveau in uw kamer en keuken meet 

(zie afbeelding hiernaast). 

 

 

Als er veel mensen in uw woning zijn, u kaarsen brandt of kookt, stijgt het CO2 

niveau en gaat het ventilatiesysteem automatisch meer lucht afzuigen. Als u wilt 

dat de ventilatie in de keuken harder afzuigt als u kookt, dan kunt u dit ook 

handmatig regelen.  

Afbeelding CO2 

sensor/schakelaar 

 

In de badkamer komt een afzuiger met een vochtsensor. Deze zuigt de lucht in de badkamer automatisch af als die 

te vochtig is. En in de keuken vernieuwen we het afzuigpunt. 

 

      
   

Afbeelding afzuigpunt  afbeelding afzuigpunt  afbeelding van suskast (in venterbank) 

badkamer   keuken    zie de toelichting onderaan de pagina 

 

Het ventilatiesysteem staat altijd aan en zuigt vochtige lucht, kookdampen en andere vieze luchtjes af. 

Doordat er continu lucht wordt afgezogen uit uw woning, is er ook toevoer van verse lucht nodig. Dit gaat via de 

nieuwe ventilatieroosters die in de gevelkozijnen komen. Deze roosters laten automatisch de benodigde 

hoeveelheid lucht binnen. Mocht er wind op de ramen staan dan zorgen zelfregelende kleppen ervoor dat er geen 

tocht ontstaat. In de bergingsdeur komt een rooster voor een goede luchtstroom in de woning.  

 

Door dit alles blijft de luchtkwaliteit in uw woning zo optimaal en gezond mogelijk. 

 

Woont u in een woning langs een straat met veel verkeer? In dat geval krijgt u in plaats van een 

standaardrooster boven het raam een suskast. Die zorgt voor de juiste hoeveelheid ventilatie én vermindert het 

geluid dat van buitenaf uw woning in komt. De suskast heeft wat meer dikte dan een gewoon ventilatierooster en 

komt wat meer uw kamer in. Een afbeelding ervan ziet u hierboven. 
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Centrale verwarming (CV) 

Door de woning beter te isoleren kan de watertemperatuur voor het verwarmen van de radiatoren omlaag. Dit is 

beter voor het milieu en uw portemonnee. 

 

Hoe? 

We passen hiervoor de instellingen van de collectieve cv-ketels aan. 

 
Warmtemeters   

We krijgen regelmatig klachten over de Techem meters op de radiatoren. Volgens veel bewoners is de meting door 

een slechte werking van deze meters onzuiver. Daarom plaatsen we in uw berging een nieuwe digitale meter. 

Deze meet wat er aan warmte uw woning in- en weer uitgaat en berekent aan de hand daarvan uw verbruik.  

 

   afbeeldingen nieuwe meter 

 
 
De huidige Techem meters zitten vast op de radiatoren. Hoewel ze na de plaatsing van de nieuwe digitale meter 

geen functie meer hebben, halen we ze niet van de radiatoren af, omdat er dan kans op lekkages ontstaat. 
 

Radiatoren   

Badkamer 

U krijgt een nieuwe radiator in de badkamer. Deze komt net als nu tegen de muur van de berging te hangen, maar 

dan aan de andere kant van de douchehoek, net daarbuiten. Zo voorkomen we roest en snelle veroudering van de 

radiator door vocht. De bedieningsknop komt op de muur tussen de wastafel en het toilet, op zo’n hoogte dat u er 

goed bij kunt. De leiding van de radiator naar de bedieningsknop loopt in een plakgootje langs de muur in uw 

berging. 

 

     
 

oude situatie nieuwe situatie    bedieningsknop radiator 
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De huidige radiator is gedeeltelijk op de tegels bevestigd. Als we hem weghalen blijft daar een beschadiging 

zichtbaar. De beschadigde tegels vervangen we door nieuwe, als de tegels in uw badkamer nog leverbaar zijn. Zijn 

uw tegels er niet meer? Dan vullen we de plek waar de radiator heeft gehangen met wit vulmateriaal op. Het 

plafond in de badkamer en de stukjes wand boven de tegels sausen we wit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van nieuwe radiator met rechts 

ervan wit vulmateriaal op de tegel 

 

 

 
Woonkamer 
Omdat de radiatorknoppen in uw woning ook warmte meten, komt de bedieningsknop van de woonkamer ergens 
anders. We brengen hem aan op de muur naast het raam naar het balkon (zie afbeeldingen hieronder). 
 
    

 
 

Afbeeldingen verbinding vanaf radiator naar de  
nieuwe bedieningsknop op de muur 
    
 
Zo lossen we het probleem op dat door de raambekleding of de vensterbank de thermostaat ‘denkt’ dat de kamer 
al warm is, terwijl dat alleen het geval is in het hoekje waar de knop zit. En is de bedieningsknop van de radiator 
voor iedere bewoner goed bereikbaar.  

 
Keuken  
Eerder vertelden we u dat we in de woningen waar nu in de keuken geen radiator zit, we er een gaan plaatsen.  
Uit nader onderzoek naar de noodzaak hiervan blijkt dit niet nodig. We laten dit daarom achterwege. Als u nu wel 
een radiator in de keuken heeft blijft deze gewoon zitten. 
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Nieuwe bevestiging radiatoren 

We plaatsen de bestaande radiatoren die nu bevestigd zijn aan de gevelkozijnen op pootjes op de vloer onder het 

raam omdat we niet in het kunststof paneel kunnen en mogen boren. Dit gebeurt na het plaatsen van de nieuwe 

kozijnen. Op de afbeelding hiernaast ziet u hoe we dat doen. 

 

Radiatoren die nu tegen een gemetselde gevel hangen, hangen we daar 

straks ook weer op. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: radiator op pootjes 

 

 

 

Warmtepompboiler 

Uw huidige elektrische boiler vervangen we door een warmtepompboiler 

 

Waarom? 

Uw huidige elektrische boiler is niet erg energiezuinig. Een warmtepompboiler gebruikt veel minder stroom. Hij 
onttrekt warmte uit de lucht in zijn omgeving en gebruikt die om het water te verwarmen. Dat scheelt in de kosten 
van elektriciteit. 
 
Hinder?  
De hinder blijft beperkt tot het weghalen van uw oude boiler en de plaatsing van de nieuwe. Houdt er rekening mee 
dat de warmtepompboiler groter is. Hij neemt daardoor meer ruimte in dan uw huidige boiler. 
 

    
 
huidige boiler      nieuwe warmtepompboiler 
 
 
Vloerisolatie begane grondwoningen 

Tegen de onderkant van de vloeren van de begane grondwoningen komt in de kruipruimte isolatieschuim. 
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5 Lagere woonlasten: ons 

voorstel 
 
Vidomes biedt u de energetische maatregelen als één totaalpakket aan. Dit betekent dat we 

alle genoemde maatregelen in uw woning tijdens de werkzaamheden aanbrengen. Een deel 

van deze kosten betalen wij en een deel ervan rekenen we aan u door in de vorm van een 

huurverhoging  

 

Nadat de maatregelen zijn aangebracht verhogen wij uw maandelijkse kale huur met 

€ 24,00. Ondanks deze verhoging van de kale huur stijgt uw maandelijkse totale huur  

(kale huur en servicekosten bij elkaar opgeteld) niet.  

Hoe zit dat? We leggen het graag aan u uit. 

 

Uw besparing op de woonlasten 

Door de energetische maatregelen stijgt het energielabel van de woningen van E naar A+. Uw woning wordt dus 

veel energiezuiniger en daardoor dalen de stookkosten, die u via de servicekosten aan ons betaalt. Uw 

servicekosten worden ook lager doordat het bedrag dat u nu voor uw boiler in de servicekosten betaalt, wegvalt. 

In totaal kunt u met de energetische maatregelen (gemiddeld) € 32,00 op uw maandelijkse servicekosten 

besparen. Hiervan belasten wij 75% door als huurverhoging.  

 

Als u van de besparing op de servicekosten de huurverhoging aftrekt, dan is uw maandelijkse voordeel 

€ 32,00 - € 24,00 = € 8,00  per maand. Nogmaals: dit is gemiddeld gezien over alle woningen in uw woongebouw. 

Of u meer of minder dan het gemiddelde bedrag bespaart hangt af van uw eigen stookgedrag. Ook de ligging van 

uw woning heeft invloed op het energieverbruik en dus de besparing.  

 

 

 
 

 
 
Voor de zonnepanelen betaalt u geen huurverhoging. U heeft er wel voordeel van, omdat we ze aansluiten op de 

hoofdmeter van de elektriciteit. De stroom die de zonnepanelen opwekken wordt verrekend met de stroom die we 

voor het gebouw afnemen van het gewone elektriciteitsnet. Die wordt minder, waardoor uw kosten dalen. 
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Wij horen graag of u instemt met de energetische maatregelen in uw woning 

Voor de energetische maatregelen hebben wij uw toestemming nodig. Wij willen daarom graag weten of u instemt 

met ons voorstel. Door het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en in te leveren, kunt u ons dit laten weten. 

Als minimaal 70% van de bewoners akkoord is informeren wij u hierover per brief. Zodra er een bewonersakkoord 

van 70% is behaald, gaan alle energetische maatregelen door. Bent u het na ontvangst van deze brief niet eens 

met de 70% instemming? Leg dan binnen acht weken uw bezwaar voor aan de rechter. De rechter weegt uw 

bezwaar af tegen ons voorstel en doet dan een uitspraak. 

 

Is minder dan 70% van de bewoners akkoord? Dan vraagt Vidomes de rechter het voorstel op haar redelijkheid te 

beoordelen. 

 

Let op: de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gaan sowieso door. 

Gaat u wel akkoord met de energiebesparende maatregelen, maar niet met de huurverhoging? 

Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie. Dit kan tot drie maanden na afronding van de 

werkzaamheden. De Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar en doet hierover een uitspraak.  

Maakt u geen bezwaar tegen de huurverhoging, maar betaalt u deze na afloop van de werkzaamheden ook niet? 

In dat geval vraagt Vidomes de Huurcommissie om een oordeel.  

Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw wijziging dan door aan de Belastingdienst 

Na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen verhogen wij uw maandelijkse huurprijs. Geef uw nieuwe 

huurprijs door aan de Belastingdienst. Mogelijk krijgt u doordat uw huurprijs stijgt extra huurtoeslag. Afhankelijk van 

de voorwaarden die de Belastingdienst hieraan stelt.  

Uw nieuwe huurprijs doorgeven kan met het wijzigingsformulier ‘huurverhoging doorgeven’. De Belastingdienst is 

bereikbaar op telefoonnummer 0800-0543. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.  

 

 
 

  

Let op: geef het gewijzigde huurbedrag pas aan de Belastingdienst door, nadat u van Vidomes een brief 

heeft gehad met uw nieuwe huurbedrag. 



 Petuniatuin Zoetermeer 19 

6 Overige werkzaam- 

heden 
 

 

Behalve de onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende werkzaamheden verbeteren we uw woning en 

woongebouw op nog een paar punten. Het gaat hier om:  

 
- Het ophogen van het balkon en het schilderen van het hekwerk 

- Het plaatsen van zonwering 

- De algemene ruimtes en binnentuin 

- Vergroten van badkamers 

Opknappen balkons 

Meerdere bewoners gaven tijdens de huisbezoeken bij ons aan dat zij het wenselijk vinden dat de balkons een 

opknapbeurt krijgen. De afstap naar het balkon vormt voor bewoners die slecht ter been zijn een probleem. 
 

Ophogen vloer van uw balkon en schilderen bestaande hekwerken.  

We hogen de balkonvloer met een harde isolatieplaat op. De nieuwe vloer werken we af met een coating laag. 

Helemaal gelijk maken aan de vloer in de slaapkamer lukt niet, maar de toegankelijkheid wordt een stuk beter. 

Daarnaast schilderen we het hekwerk over in de bestaande kleur. 

 

 

 

  nieuwe buitenlamp (het betonwerk wordt nog gesausd) 

 

 

balkon met nieuwe kozijnen  

 

Behalve het hekwerk schilderen we ook het plafond van het balkon en de betonranden en betonnen kolommen. 
 

Zonwering 

Bij de woonkamers die op de zon liggen plaatsen we elektrische zonneschermen. Dat doen we op de bovenste 

woonlaag ook bij balkons op de zon. Ramen in kopgevels die pal op de zon liggen krijgen een screen aan de 

buitenkant van het raam. 

 

Waarom? 

Om de kozijnen te kunnen vervangen moeten we de huidige zonneschermen weghalen. Om te zorgen voor een 

nette, éénduidige, uitstraling van het gebouw, plaatsen we op de aangegeven plekken dezelfde zonneschermen  

(een afbeelding ziet u op de volgende pagina).  
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Op de bovenste etages plaatsen we bij de woningen die aan de zonkant liggen ook bij de slaapkamers een 

zonnescherm. Op de andere etages zijn de slaapkamers voldoende beschermd door het balkon van de 

bovenburen. De zonwering is van binnenuit te bedienen. 

 

Afbeelding met de plekken waar zonwering komt 

  
 

De gevels met een oranje aanduiding liggen op de zon (zuid-oosten of zuid-westen); alle woonkamers aan deze 

gevels en de balkons op de bovenste verdiepingen aan deze gevels krijgen een zonnescherm. Bij de woonkamer 

komt een uitvalscherm; boven het balkon een knikarmscherm. Voorbeelden van beide type schermen ziet u 

hieronder. 

 

De gevels met een blauwe aanduiding zijn kopgevels met een raam dat op de zon ligt. Voor deze ramen plaatsen 

we aan de buitenkant een screen. Heeft u een raam in een kopgevel waardoor geen of nauwelijks zon naar binnen 

schijnt? Dan komt daar geen screen.  

 

 

  

Afbeeldingen: voorbeelden van een uitvalscherm, een knikarmscherm en een screen  

 

Alle uitvalschermen en knikarmschermen krijgen de kleur Oker ( Zie hieronder). De screens worden licht grijs zoals 

de kleur op de afbeelding.  
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Algemene ruimtes 

We knappen de algemene ruimtes op. 

 

Wat gebeurt er allemaal? 

• We vervangen in de gangen ook alle kozijnen in de buitengevels (met uitzondering van de kozijnen bij de 

entrees op de begane grond). 

• We verbeteren de bewegwijzering, waardoor uw woning beter vindbaar is voor bezoekers. 

• We geven de ruimtes een nieuwe uitstraling. 

• We controleren en verbeteren de brandveiligheid.  

 

Verbeteren uitstraling 

De Klankbordgroep heeft een aantal uitgangspunten gekozen voor de kleuren en vloerbedekking die we in de 

algemene ruimtes willen gebruiken. Met deze uitgangspunten heeft een architect een aantal alternatieven 

uitgewerkt.  

Wij laten u de werkelijke materialen graag zien, zodat u een goed beeld krijgt. Maar we doen dat in verband met de 

coronacrisis op een later moment, als het weer op een veilige manier kan. U kiest daarna uit drie voorstellen welke 

variant u het meest aanspreekt. De variant die de meeste stemmen krijgt voeren we uit. 

Alle varianten zijn gebaseerd op hetzelfde basisontwerp: de ruimte krijgt een heel nieuwe uitstraling door de 

wanden en vloeren in een neutrale basiskleur uit te voeren en enkele onderdelen in kleur. Bij de liften komt 

gekleurd linoleum op de vloer en de wand voorzien we van een grote foto, wat zorgt voor extra sfeer en voor 

herkenning van de plek in het gebouw waar u bent. De verdiepingen houden de bestaande kleuren. Dus de 

begane grond krijgt rood als accentkleur, de 1e verdieping geel, de 2e verdieping blauw en de 3e verdieping groen.  

In alle gangen komt een gladde vloerafwerking met een licht houtmotief. Dit zorgt voor een heldere en warme 

uitstraling. De stenen wanden blijven zoals ze zijn. Alle gevelkozijnen en keukenkozijnen worden wit. Uw voordeur 

krijgt de accentkleur van de verdieping waar u woont. 

De varianten gaan uit van dit basisontwerp, met als verschil de gebruikte kleuren:  

• Variant ‘Helder’ maakt gebruik van heldere kleuren en wat grotere contrasten 

• Variant ‘Zacht’ heeft lichtere kleuren en wat minder contrast  

• Variant ‘Diep’ is een variant met diepere kleuren en wat meer contrast.  

 
De afbeeldingen op de volgende pagina geven een indruk. Maar let op: de kleuren wijken enigszins af van de 

werkelijkheid en ook de materialen doen veel in het totaalbeeld. Daarom laten we u op een later moment stalen 

van kleuren en materialen zien en meer tekeningen van hoe het kan worden. En brengt u uw stem pas daarna uit. 
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Binnentuin 

De binnentuin richten we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in als bouwplaats. In de binnentuin komen 

de containers met bouwmaterialen van de aannemer en er komt een hele grote hijskraan te staan. Die hijskraan 

gebruikt de aannemer bijvoorbeeld om de kozijnen over het gebouw heen naar de juiste woning te tillen. 

 

Door het gebruik van één grote hijskraan op het binnenterrein, blijven de onderdoorgangen vrij en de winkels 

bereikbaar. Ook voorkomen we op deze manier dat er met regelmaat straten rondom het complex afgesloten 

moeten worden. Helaas zorgt de kraan er ook voor dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van de tuin.  

 

Natuurlijk zorgen we er wel voor dat de fietsenberging bereikbaar blijft. 

 

Zodra de binnentuin niet meer voor u als bewoner toegankelijk is, stoppen we met het uitvoeren van 

tuinonderhoud. We halen het bedrag dat u voor het onderhoud van de tuin betaalt tijdelijk uit de servicekosten. Als 

alle werkzaamheden achter de rug zijn richten we de binnentuin opnieuw in. We maken hem meteen beter 

toegankelijk dan hij nu is. Als de tuin klaar is gaat u ook weer via de servicekosten voor het onderhoud ervan 

betalen. 

 

Vergroten badkamers 

Maar een paar bewoners hebben tijdens de huisbezoeken aangegeven dat ze belangstelling hebben om de 

badkamer te laten vergroten. We maken hierover met deze bewoners daarom aparte afspraken.  

Als afgesproken inventariseren we voordat we met de uitvoering van de werkzaamheden starten nog een keer 

definitief wie er een grotere badkamer wil.  
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7 Voorbereiding 
Huisbezoek/opname? 

We willen u goed voorbereiden op de komende werkzaamheden. Daarom komt de uitvoerder van Heembouw bij u 

langs voor een huisbezoek en opname van uw woning. Ruim voor aanvang van de 

werkzaamheden maken wij een afspraak met u. 

 

Tijdens het huisbezoek/de opname: 

• Informeren we u over de werkzaamheden in uw eigen woning en over wat u kunt 

verwachten. 

• Vertellen wij wat we van u verwachten en wat u zelf moet regelen. 

• Vragen we u of er (persoonlijke) omstandigheden zijn waarmee we rekening moeten 

houden. 

• Kunt u uw vragen stellen. 

 

Aan het einde van het huisbezoek krijgt u kaartje waarop staat welke persoonlijke afspraken er zijn gemaakt. 

Zo kunt u dit altijd teruglezen.  

Plaatsen steigers 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, plaatsen we steigers rondom uw complex. Er staat daarom lange tijd 

een steiger voor uw raam. Om de veiligheid te vergroten en bijvoorbeeld naar beneden vallen van bouwmaterialen 

te voorkomen, voorzien we de steigers van steigergaas. Hierdoor heeft u tijdelijk minder uitzicht.  

Inrichting bouwplaats 

Voordat de onderhoudswerkzaamheden starten, richten we in de binnentuin een bouwplaats in. De bouwplaats is 

bedoeld voor de opslag van bouwmaterialen en de grote hijskraan waarover u eerder las komt er te staan. 

Heembouw zorgt ervoor dat de bouwplaats steeds opgeruimd, netjes en veilig is.  

Bereikbaarheid van uw woning 

Gedurende de werkzaamheden zorgt Heembouw ervoor dat uw woning altijd bereikbaar en toegankelijk is. 
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8 Wat kunt u van Vidomes 

verwachten? 
 

Heembouw voert de werkzaamheden in opdracht van Vidomes uit. Tijdens de werkzaamheden blijft u in uw woning 

wonen, tenzij dit om gezondheidsredenen niet lukt. In hoofdstuk 10, ‘Planning, voorzieningen en vergoedingen’ 

leest u wat wij doen om u tijdens de werkzaamheden te ondersteunen. Als u extra voorzieningen nodig heeft, geef 

dit dan op tijd aan Heembouw door. Het liefst al tijdens het huisbezoek/de opname. Samen met u kijken we welke 

extra ondersteuning we kunnen bieden. We horen het ook graag tijdig van u als u vanwege uw gezondheid niet in 

de woning kunt blijven tijdens de werkzaamheden. 

 

Mogelijk vraagt de coronacrisis straks bij de uitvoering van de werkzaamheden om extra maatregelen.  

Of dat zo is en welke regels er dan gelden weet op dit moment niemand. Maar het kan zijn dat de 

werkzaamheden door extra veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld langer gaan duren. Of dat we u moeten vragen 

tijdens een deel van de werkzaamheden ergens anders te verblijven. We houden daar rekening mee, door nu 

extra woningen leeg te houden, die we als dat nodig is kunnen gaan inrichten als logeerwoning. Goed voor u om 

te weten: we blijven straks net als nu de aanbevelingen van de rijksoverheid en het RIVM volgen en we brengen 

u natuurlijk ruim van tevoren op de hoogte als er extra maatregelen nodig zijn. 

 

Wij begrijpen dat de overlast vervelend voor u is. Daarom doen we er samen met Heembouw alles aan om de 

werkzaamheden in en aan uw woning zo voorspoedig mogelijk uit te voeren en hinder voor u te beperken. Werken 

zonder overlast te veroorzaken lukt echter niet. U heeft mensen over de vloer en zit op sommige momenten flink in 

de rommel. Ook zijn er tijden met (veel) geluidsoverlast. We hopen dat u dit begrijpt.   

Wij informeren u ruim op tijd over werkzaamheden in uw woning 

Verderop in deze brochure leest u meer over de algemene planning. 

U ontvangt ruim van tevoren van Heembouw de exacte data waarop er werkzaamheden in uw woning 

plaatsvinden.  

Welke afspraken hebben we gemaakt met Heembouw? 

• Zij dekken uw vloerbedekking op de werkplek en de looproute af, zodat deze niet beschadigd.  

• De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Soms kan het iets uitlopen, 

bijvoorbeeld omdat de medewerkers een woning netjes willen achterlaten.  

• Tijdens de werkzaamheden wordt soms het water of de elektriciteit afgesloten. Heembouw informeert u hier 

tijdig over. 

• Na 16.00 uur is de werkplek opgeruimd en heeft u altijd weer (warm) water en elektra.  

• Alle medewerkers kunnen zich legitimeren. Vertrouwt u iets niet? Loop dan naar de uitvoerder of bel met de 

bewonersbegeleider.  

• De medewerkers dragen herkenbare bedrijfskleding, hieronder ziet u hiervan twee afbeeldingen. 
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9 Wat verwachten wij van u? 
 

Om alle werkzaamheden goed en vlot te laten verlopen vragen we uw medewerking. Wij vragen u om de ruimtes 

waar onderhoud wordt uitgevoerd (gedeeltelijk) vrij te maken. Dit betekent dat u soms meubels moet verplaatsen, 

uw gordijnen moet weghalen of planten van de vensterbank moet halen. Kunt u dit ook met hulp van kinderen, 

familie of vrienden niet? Bespreek dit dan (nogmaals) tijdens het huisbezoek/de opname! 

Veiligheid staat voorop 

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden woont u in uw woning. Dit vraagt om extra aandacht. Aandacht 

van de medewerkers, maar ook van u. Samen zorgen we ervoor dat het veilig blijft. Blijf daarom alert op onveilige 

of gevaarlijke situaties en meldt deze direct als u ze ziet bij de uitvoerder of bewonersbegeleider van Heembouw.   

Kleinkinderen en huisdieren 

Veiligheid staat voorop tijdens de werkzaamheden. Voor kinderen is de bouwplaats een 

bijzonder aantrekkelijke speelplaats, maar dit is niet veilig. Laat daarom uw kleinkinderen 

niet op het bouwterrein spelen. 

 

Let extra op uw huisdieren als er werkzaamheden in uw woning plaatsvinden. Breng ze 

liefst een paar dagen ergens anders onder. En zorg er in ieder geval voor dat ze niet in de 

weg lopen of weg kunnen lopen. 

Toegang tot de woning 

Het is logisch dat uw woning toegankelijk moet zijn voor alle medewerkers van Heembouw.  

Meest prettig is als u tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf thuis bent of in ieder geval toegang verleent. 

Lukt dat niet? Vraag dan een familielid, vriend of een van uw buren om hulp. 

Als ook dat niet lukt, dan kunt u de sleutel van uw woning afgeven bij de uitvoerder van 

Heembouw. In dit geval tekent u een sleutelverklaring.  

 

Let op: u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen in uw woning. Vidomes en Heembouw 

zijn niet aansprakelijk voor vermissing van spullen uit uw woning. Ook niet als u de sleutels 

afgeeft.  

Berg uw kostbare en kwetsbare spullen goed op 

Wij adviseren u om uw waardevolle en kwetsbare spullen veilig op te bergen of tijdelijk bij familie of vrienden op te 

slaan. Dit geldt ook voor elektronische apparatuur zoals laptops of tablets. Bergt u deze spullen thuis op? Dek ze 

dan goed af met een doek of kleed. Schade kan anders makkelijk ontstaan. 

 

 

 
 

 

 

Ontstaat er schade omdat u uw spullen en/of eigendommen niet voor de uitvoering van de werkzaamheden 

heeft opgeborgen? Dan zijn Vidomes en Heembouw niet aansprakelijk voor de geleden schade.  
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En verder… 

• Wilt u de ruimtes rondom de kozijnen vrijmaken? Alleen dan kunnen we uw kozijnen vervangen en 

voorkomen we dat uw spullen per ongeluk beschadigen. We vragen u voordat de werkzaamheden in uw 

huis starten een strook van ongeveer anderhalve meter langs de kozijnen vrij te maken. Meestal is het 

voldoende als u tijdelijk uw meubels verplaatst, de vensterbanken leeg ruimt en de raambekleding 

weghaalt. Heeft u buitenzonwering? Dan halen we die voor de werkzaamheden weg. 

• Voor de werkzaamheden in uw berging moet deze (gedeeltelijk) leeg. De uitvoerder vertelt u nog precies 

welke ruimte in uw berging nodig is. 

• Wilt u ook het balkon leegmaken? Om een nieuwe laag op het balkon aan te brengen en de 

balkonhekken te kunnen schilderen, is het noodzakelijk dat de balkons leeg zijn. U hoort van tevoren in 

welke periode dat voor uw balkon nodig is. 

 

Bespreek het tijdens de warme opname als u hulp van onze kant nodig heeft! 
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10  Planning, voorzieningen 

en vergoedingen 
 

Planning 

Het onderhoud aan uw woning start medio september 2020. We verwachten in totaal 

circa 10 werkdagen per woning nodig te hebben voor alle binnen werkzaamheden. We 

proberen de werkzaamheden enigszins te verspreiden. Als voorbeeld: pas als alle 

kozijnen zijn vervangen en uw spullen aan die kant van de woning weer op zijn plaats 

staan, gaan we door met de werkzaamheden aan de andere kant van uw woning 

(keuken, voordeur en berging). Het kan ook zijn dat we aan de kant van de berging 

beginnen en daarna de kozijnen vervangen. Ook de werkzaamheden aan de centrale 

verwarming en de mechanische ventilatie behoren tot de werkzaamheden. 

 

Alle buitenwerkzaamheden, zoals het aanbrengen van de spouwmuurisolatie en dakisolatie, maar ook het ophogen 

van uw balkon en waar van toepassing het ophangen van zonneschermen vallen buiten deze periode.  

 

Volgens de planning duren de totale werkzaamheden zo’n 15 maanden. We verwachten dus dat we voor de kerst 

2021 gereed zijn met alle werkzaamheden.  

 

Natuurlijk informeren wij u over de planning en de exacte data waarop we het onderhoud aan uw woning uitvoeren. 

U ontvangt ruim voor aanvang van uw woning een planning van ons.  

 

Ook voor de planning geldt dat de uitvoering van de werkzaamheden langer kan duren als er vanwege de 

coronacrisis extra maatregelen nodig zijn. Of dat straks het geval is en hoe, is op dit moment niet bekend. Zie 

ook wat hierover in hoofdstuk 8 staat vermeld. 

 

Herkenbare kleding 

Alle medewerkers die tijdens de werkzaamheden in en om het complex en in uw woning bezig zijn, zijn herkenbaar 

aan hun kleding. Twijfelt u of iemand wel onderdeel is van dit project? Schroom niet en vraag iemand om zijn/haar 

legitimatie. U kunt bij twijfel ook altijd de uitvoerder of de bewonersbegeleider aanschieten.  

Overlast  

Wij noemden het hiervoor al: overlast is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet te voorkomen. 

U krijgt medewerkers over de vloer, er staan opslagcontainers op het binnenterrein, er is bouwverkeer in de 

omgeving en u heeft ook hinder als we de algemene ruimten opknappen. De overlast kunnen we niet wegnemen, 

maar wel zoveel mogelijk beperken. Denkt u vooral met ons mee over hoe we dat kunnen doen. 

Onze rustwoningen 

Soms bent u de herrie, overlast en het stof in uw woning misschien beu. Heel begrijpelijk. 

Daarom zorgt Vidomes voor een plek waar u uit de rommel kunt zijn. Zo’n plek creëren we 

voor u en uw buren in een lege woning. Liefst ergens in het complex waar op het moment 

dat we bij u bezig zijn niet wordt gewerkt. De woning is op werkdagen beschikbaar. We 

richten hem in met onder andere een bankstel, stoelen en tafels. Ook zorgen we voor koffie 

en theefaciliteiten.  

 

We hanteren drie regels in deze woning:  

• Roken is niet toegestaan. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan, omdat er mogelijk medebewoners allergisch of bang voor zijn. 

• Wilt u bij vertrek uit de woning alles netjes en schoon achterlaten? 
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Onze oplossingen voor lastige situaties 

De werkzaamheden brengen een aantal lastige situaties met zich mee. Daarom hebben we voorzieningen bedacht 

waar u, zonder kosten, gebruik van kunt maken. Lees hieronder welke dat zijn.  

 

• Afdekfolie 

Wij dekken de vloer af waar we werken en lopen. Wilt u zelf meer afdekken? Dat kan. U kunt bij de uitvoerder 

afdekfolie halen.   

 

• Verhuisdozen 

Heeft u dozen nodig om wat losse spullen tijdelijk in op te slaan? Die kunt u bij de uitvoerder afhalen.  

 

• Kou en geen radiator die aan kan? 

U kunt van ons een elektrische kacheltje lenen. Vraag er gerust om! 

Logeerwoningen en logeerkamers 

Lukt thuis blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met bovenstaande ondersteuning niet, bijvoorbeeld 

vanwege gezondheidsproblemen? En kunt u niet bij familie of vrienden terecht? Meld dit ruim van tevoren bij ons.  

We kijken dan samen met u of een tijdelijk verblijf in een logeerwoning of logeerkamer een oplossing kan zijn. Of 

welke ondersteuning anders nodig is. 

Vergoedingen 

Om het verminderde woongenot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enigszins te verzachten, ontvangt u 

van Vidomes een tegemoetkoming. Na afloop van de werkzaamheden storten we een gedeelte van de huur die u 

betaalt terug. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 254,-. Daarnaast krijgt u een vergoeding van € 25,- voor 

extra kosten voor stroom- en waterverbruik door de aannemer. 

 

Zoals we al eerder schreven, past uw raambekleding straks mogelijk niet meer, omdat u in de nieuwe kozijnen niet 

mag boren. Als tegemoetkoming in de kosten die u hierdoor misschien moet maken, keren wij per adres een 

vergoeding uit van € 30,- per strekkende meter raam.  

 

Soms vragen bewoners zich af of ze recht hebben op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Recht op een 

verhuiskostenvergoeding is er alleen als het deel van de werkzaamheden dat niet valt onder onderhoud zoveel 

overlast geeft, dat u daardoor moet verhuizen. Dat is in dit project niet het geval. De meeste overlast in dit project 

wordt namelijk veroorzaakt door het (dringende) onderhoud dat wij uitvoeren aan uw woning. Dit maakt dat u geen 

recht heeft op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. 

 

We betalen de tegemoetkomingen aan u uit na afloop van de onderhoudswerkzaamheden én als u het 2e 

opleverformulier getekend bij ons heeft ingeleverd.  

Voordeel door stopzetten servicekosten 

Als we uw huidige boiler uit uw woning hebben weggehaald, halen we ook de kosten die u daarvoor betaalt uit de 

servicekosten. Dat doen we 1 keer per maand, voor de woningen waar de boiler in die periode is weggehaald.  

De huurverhoging voor de nieuwe warmtepompboiler gaat pas in op het moment dat we de energiebesparende 

maatregelen in alle woningen hebben uitgevoerd.  
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11 Schade en calamiteiten 
 

De werknemers van Heembouw doen hun uiterste best om schade aan uw eigendommen en aan uw woning te 

voorkomen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Het kan dus gebeuren dat er toch schade ontstaat. 

Heembouw probeert de schade in dat geval eerst zelf met u af te handelen en, als dat mogelijk is, ook te 

herstellen. Als herstellen niet lukt, dan zoekt de uitvoerder samen met u naar een oplossing.  

 

Wij vragen u bij schade aan uw eigendommen het volgende te doen: 

 

• Meld de schade schriftelijk bij uw inboedelverzekering. Verzekeraars willen dat u schade 

direct meldt. Doe dit in elk geval binnen 48 uur (of direct na het weekend). Heeft u nu 

geen inboedelverzekering? Dan raden wij u aan deze alsnog af te sluiten. 

• Maak een foto van de schade en meld de schade binnen 24 uur bij de uitvoerder of 

bewonersbegeleider van Heembouw. U krijgt van de uitvoerder een schadeformulier en 

een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier. Was u niet thuis toen de schade 

ontstond? Meld de schade dan de eerstvolgende werkdag bij Heembouw. 

 

Een melding van een schade is nodig om deze te beoordelen. Herstel de schade dus nooit voordat u die heeft 

gemeld. Is de schade zodanig dat direct herstel nodig is? Overleg dit dan met de uitvoerder.  

Vermissing 

Mist u iets uit uw woning? Meld dit dan binnen 24 uur bij de politie. Er wordt dan een proces-verbaal opgemaakt. 

Hierna meldt u de vermissing schriftelijk en samen met het proces-verbaal bij de uitvoerder van Heembouw. De 

uitvoerder geeft uw melding ook door aan Vidomes. 

 

 
  

Neem bij calamiteiten die te maken hebben met de onderhoudswerkzaamheden contact op met: 

• Tijdens kantooruren: uitvoerder Bob Jonkheer en/of bewonersbegeleider Birsen Bolukbas 

• Buiten kantooruren (ook tijdens feest- en vakantiedagen): de 24-uurs servicedienst van Heembouw. Het 

telefoonnummer is 071 - 33 20 050. 

 

Algemene reparatieverzoeken en calamiteiten:  

Voor reparatieverzoeken en calamiteiten die géén verband hebben met dit project neemt u contact op met 

het KlantContactCentrum (KCC) van Vidomes:  

 

• Telefoon: 088 - 84 56 600 

• WhatsApp: 06 -13 27 59 72 

• Online: www.vidomes.nl/contact 
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12 Oplevering 
 

Als de onderhoudswerkzaamheden klaar zijn, volgt de oplevering. U loopt met de 

uitvoerder door uw woning en beoordeelt samen of de werkzaamheden goed zijn 

uitgevoerd. Als er tekortkomingen zijn, lost Heembouw die zo snel mogelijk op. 

 

Snel na de oplevering van uw woning organiseren we een bijeenkomst waar we u 

uitleggen hoe u het best met uw woning kunt omgaan. We geven u tips en kunt u er 

uw vragen stellen 

 

Na de oplevering ontvangt u een enquête. Wij willen namelijk graag van u horen hoe u de werkzaamheden in uw 

woning heeft ervaren. Van uw ervaringen kunnen wij leren en uw tips nemen we graag mee voor toekomstige 

onderhoudsprojecten. 
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Overzicht van de huisnummers waar zonneschermen/screens komen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


