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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.  

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.  

 

Modelwoning 

We laten u graag de geplande verbeteringen zien in de modelwoning. U krijgt dan een goed beeld van het resultaat 

van de werkzaamheden. De uitnodiging voor dit kijkmoment krijgt u in een aparte brief van ons. Uiteraard houden 

wij ons bij het kijkmoment aan de Corona veiligheidsmaatregelen. 

Onderhoudswerkzaamheden aan uw woning 

Rond de zomer van 2021 starten we met onderhoudswerkzaamheden aan de woningen en algemene ruimte van 

de Jolandaflat. 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 toekomstbestendig. 

• Heeft het complex een frisse uitstraling waar we weer jaren mee vooruit kunnen. 

• Heeft u een nieuwe badkamer, keuken en toilet. 
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2 Even voorstellen 
Bij de onderhoudswerkzaamheden zijn veel personen betrokken. Uiteraard medewerkers van Vidomes, maar ook 

medewerkers van Heembouw. Voor nu is uw aanspreekpunt Brenda Muller zij stelt zich hieronder aan u voor. Later 

in het traject stellen de nieuwe aanspreekpunten zich 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: Brenda Muller 

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 Brenda. Zij verzorgt en begeleidt ook alle 

projectcommunicatie. 

 Naam: Theo Scholtes 

Functie: complexbeheerder Vidomes 

 

Theo is ook tijdens het project uw complexbeheerder. U kunt bij hem terecht voor 

vragen die niet met het project te maken hebben. 

  

Naam: Eric van den Maagdenberg 

Functie: projectleider vastgoed Vidomes 

 

Eric is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij heeft tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden regelmatig overleg met de aannemer en 

opzichter projecten. 

 

Wordt later in het 

traject bekend 

gemaakt 

 

De uitvoerder van Heembouw Wonen 

 

Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder van Heembouw dagelijks van 7.00 tot 

16.00 uur op de bouwplaats aanwezig. Hij heeft een kantoor in het ketenpark. Hij 

is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt de 

vakmensen aan.  

 

Wordt later in het 

traject bekend 

gemaakt  

De bewonersbegeleider van Heembouw Wonen 

 

De bewonersbegeleider is tijdens de werkzaamheden uw aanspreekpunt. U kunt 

vragen stellen over de werkzaamheden, over uw tijdelijke verhuizing of over 

andere zaken.  
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3 Onderhouds- 

werkzaamheden 
 

Eind mei of begin juni 2021 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. 

3.1 Proef- en modelwoning 

De Louis Davidsstraat 3 en 16 zijn lege woningen die wij gebruiken als proef- en modelwoning. U kunt hier zien 

hoe uw woning wordt als de werkzaamheden straks zijn uitgevoerd. U krijgt een uitnodiging om de modelwoning te 

komen bezichtigen. Ook hebben we een video gemaakt van de modelwoning. U kunt deze bekijken op 

vidomes.nl/jolandaflat.  

3.2 Welke onderhoudswerkzaamheden voeren wij uit? 

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

 

- Vervanging buitenkozijnen door kunststof kozijnen 
- Vervanging balkondeur 

- Sanering van asbest 

- Gevelonderhoud  

- Buiten schilderwerk  

- Aanpassingen groepenkast en elektrameter 

- Verbetering brandveiligheid 

- Vervanging badkamer, keuken en toilet 

 
Hieronder 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. 

3.2.1 Vervanging kozijnen  

De kozijnen zijn aan vervanging toe. Daarom plaatsen we bijna overal nieuwe kozijnen. Alleen het kozijn van uw 

voordeur vervangen we niet. Deze schilderen we en voorzien we van een nieuwe deur.  

 

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

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).  

 

           
Afbeeldingen: nieuwe woonkamer kozijnen (links Louis Davidsstraat en rechts Generaal Spoorlaan) 
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Ook in de slaapkamer(s) wijzigt de indeling van het kozijn. Het bovenlicht boven de balkondeur maakt plaats voor 

een rooster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: nieuwe kozijnen en balkondeur slaapkamer 

 
 

 

              

             Voor de hoekwoningen met huisnummer 16, 31, 46, 61, 76, 91 geldt het volgende: 

             De kozijnindeling van de hoekwoningen met balkon op de kopgevel wijzigt. De deur  

             naar het balkon komt straks in de keuken en verdwijnt uit de badkamer. 

 

 

 
 

 

 

   

     

Afbeelding: nieuw kozijn                              Plattegrond hoekwoning     

keukenhoekwoning                                   bestaand       |      nieuw 

 

Hoe vervangen we de buitengevel kozijnen? 

De kozijnen vervangen we per woning en we werken van boven naar beneden (we noemen dit ook wel per strang).  

 

Eerst demonteren we de convectoren onder het kozijn. Vervolgens vervangen we de kozijnen van de woonkamer, 

slaapkamers en keuken en timmeren we ze af. En daarna plaatsen we de radiatoren in de woningen weer terug 

(meer hierover leest u in hoofdstuk 4). 

 

We zorgen ervoor dat de woning aan het einde van de dag weer een dichte gevel heeft, voordat de vakmensen ’s 

middags naar huis gaan.  



 Jolandaflat Rijswijk 7 

 
We beperken overlast tot een minimum 

Omdat u zelf elders verblijft tijdens de werkzaamheden ondervindt u hier geen overlast van. Maar wanneer de 

kozijnen van uw buren worden vervangen, kunt u wel enige geluidshinder ervaren. 

 

Het stof in uw woning proberen we zoveel mogelijk te beperken. 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.  

              

             Hoe we u hierin tegemoet komen, leest u op pagina 26 van de deze brochure (onder het    

             kopje vergoedingen). 

 

 
 

 

3.2.2 Vervanging balkondeur 

Wij vervangen de deur met het kozijn voor kunststof. 

 

    

Op de nieuwe deur komt een haakje, waarmee u de deur 

op verschillende standen open kunt zetten.  
               Afbeelding: standenhaakje op balkondeur  

 

3.2.3 Sanering van asbest 

In de panelen onder uw kozijnen en in sommige vensterbanken zit asbest. Ook hebben alle 

woningen aan de buitenzijde onder of boven het kozijn een asbesthoudend paneel. 

De vensterbank halen we van binnenuit weg en de panelen verwijderen we vanaf de 

buitenkant van uw woning. Tenslotte verwijderen we asbest in het leidingwerk van de 

badkamer, de keuken en het toilet en waar aanwezig ook in de vloeren. Achteraf controleren 

we via metingen of alle asbest verwijderd is. 

 

Alle asbesthoudende delen worden door een gecertificeerd bedrijf verwijdert op het moment dat we uw kozijnen 

vervangen.   

 

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

van asbest. Toch hoeft u zich nu geen zorgen te maken om uw gezondheid als zich asbesthoudend materiaal in 

uw woning bevindt, omdat deze asbest niet bewerkt is.  

3.2.4 Gevelonderhoud 

De  wanden van de begane grond wordt opnieuw gevoegd. Daarna reinigen en behandelen we alle gevels, zodat 

ze weer water- en vuilafstotend zijn. Vooral het uithakken van de oude voegen geeft geluidshinder.  
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3.2.5 Buiten schilderwerk 
Veel onderdelen van het woongebouw 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 

 

- Voordeurkozijn aan de buitenzijde 

- Het metselwerk van de begane grond van het complex  

- De hoge stenen muurtjes naast de keuken op de galerij 

- De kozijnen van de bergingen aan de buitenzijde van het complex 

- De kozijnen van de bedrijfsruimten in de begane grond 

- Betonbanden, - kolommen en plafonds van de balkons en de galerij 

- We coaten de vloeren van de balkons en galerijen 

 

3.2.6 Aanpassingen groepenkast en elektrameter 

We moderniseren uw groepenkast door deze te vervangen. Hij voldoet dan weer aan de laatste normen.  

Soms even geen stroom 

Tijdens de werkzaamheden is er in uw woning tijdelijk geen stroom.  

Zodra u weer stroom heeft, moeten waarschijnlijk alle apparaten in 

huis opnieuw worden ingesteld. U kunt hiervoor altijd onze hulp  

inschakelen. Denkt ook aan de inhoud van een eventuele losse 

vriezer? 

De nieuwe groepenkast heeft ook een elektriciteitsmeter. Deze  

kunt u ook op afstand lezen. Eventueel mag u zelf planken  

in de kast aanbrengen. Zo creëert u extra opbergruimte. 

 

         Afbeelding: nieuwe groepenkast met  

         elektriciteitsmeter.  

3.2.7 Verbetering brandveiligheid 

U krijgt in uw woning een rookmelder in de gang.  

 

 
Afbeelding: rookmelder 
 

3.2.8 Vervanging van bBadkamer, keuken en toilet 

U krijgt een nieuwe badkamer, keuken en toilet.  

 

Badkamer 

Uw badkamer wordt vervangen en krijgt een optimale indeling. Welke werkzaamheden voeren wij uit? 

- We slopen de bestaande badkamer. 

- We verplaatsen de toegang naar de badkamer om een betere doorgang te creëren. Hiervoor plaatsen we 
een nieuw kozijn en deur zie foto op pagina 11. 

- We tegelen de wanden tot het plafond en de vloer met de tegels die u heeft gekozen in het 
showroomtraject. 

- We plaatsen een wastafel met een één hendel mengkraan, planchet, spiegel en stopcontacten. 

- We plaatsen een nieuwe douchekop met glijstang en een thermostaatkraan. 

- U krijgt een douchescherm.  

- Er is geen opstap meer naar de douchehoek (vlakke vloer). 

- U krijgt een nieuwe wasmachine aansluiting.  
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- U krijgt een nieuwe aansluiting voor een wasdroger op een eigen groep zodat deze gelijktijdig te gebruiken 
is met de wasmachine. 

- U krijgt een handdoekenradiator.  
 
Hieronder ziet u de plattegrond van de nieuwe indeling van de badkamer en de keuken.  
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             Bestaande situatie       Nieuwe situatie 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestaande situatie hoekwoning             Nieuwe situatie hoekwoning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jolandaflat Rijswijk 10 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wastafel          Wasmachine aansluiting      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douchehoek          Thermostaatkraan  
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Keuken 

Uw keuken wordt vervangen. U krijgt een hoekkeuken met 4 onderkasten en 2 bovenkasten. 

De hoekwoningen met een balkon op de kopgevel (huisnummers 16, 31, 46, 61, 76, 91) krijgen een rechte keuken 

bestaand uit 3 onderkasten en 3 bovenkasten. Elke woning gaat over op elektrisch koken en krijgt een 

kookvoorziening incl. een nieuwe pannenset. U kunt tijdens het showroomtraject kiezen uit een kookfornuis of een 

kookplaat (op het aanrechtblad). De kleur van keukenkastdeurtjes, het aanrechtblad, wandtegels en de 

handgreepjes kunt u kiezen tijdens het showroomtraject zie boekje showroomboekje. We betegelen de wanden 

waar de keuken tegen aan staat en de zijwand van de kookhoek tot 1,5m. Ook krijgt u een nieuwe keukenvloer. 

Over de nieuwe vloer leest u meer in het hoofdstuk vergoedingen op pagina 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekkeuken             Rechte keuken van de    Nieuwe badkamerdeur in de  

        hoekwoningen             keuken 

 

Toilet 

Ook uw toilet wordt opgeknapt. U krijgt: 

- Nieuwe tegels op de vloer en op de wand tot 1,20m.  

- Een verlaagd plafond. Hierboven wordt de mechanische ventilatie box geplaatst. 

- Een fonteintje. 

- Een nieuwe verhoogde vlakspoel toiletpot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nieuwe toilet 
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4 Duurzaamheids- 

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.  

4.1 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. De zonnepanelen die we op 

het dak plaatsen dragen hier ook flink aan bij. We leggen dit op blz 18 verder aan u uit 

4.2 Welke duurzaamheidsmaatregelen voeren we uit? 

We voeren de volgende energiemaatregelen uit: 

- Dakisolatie 

- Zonnepanelen 

- Spouwmuur- en gevelisolatie 

- HR++ glas 

- Geïsoleerde voordeur  

- Mechanische ventilatie 

- Centrale verwarming (CV) 

- Warmtemeters 

- Radiatoren 

- Vervanging boiler of geiser 

- Plafondisolatie van de bergingen  

 

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. 

4.2.1 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. Met de extra isolatielaag verminderen we dit warmteverlies.  

Enige geluidsoverlast 

Tijdens de dakwerkzaamheden ervaart u enige geluidsoverlast, vooral als u in een woning woont die direct onder 

het dak ligt.   
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4.2.2 Zonnepanelen 

Voor elke woning plaatsen we 4 zonnepanelen op het dak van het gebouw. Dit doen 

we nadat de daken vernieuwd en geïsoleerd zijn. Via een omvormer verbinden we de  

4 panelen met uw meterkast. 

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 elektriciteitsmeter in uw woning. 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. 

 
Enige overlast 

De zonnepanelen komen schuin in een frame te liggen. Dit frame wordt vastgezet op het dak. Het boren hiervoor 

zorgt voor geluidshinder. 

4.2.3 Spouwmuurisolatie 

De buitenmuren van uw gebouw hebben een spouw. Deze spouw 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, dalen uw energielasten. 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.  

Enige geluidshinder 

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 geluidshinder ervaart.  

4.2.4 Gevelisolatie 

We voorzien de buitenmuren van uw gebouw van een ‘warme jas’.  

 

Waarom? 

Hierdoor wordt uw woning minder koud en kan dus de verwarming een graadje minder. Hiermee bespaart u op uw 

energiekosten.  

 
Hoe? 
We monteren isolatiemateriaal tegen het huidige metselwerk. Hierover brengen we een stuclaag aan en op enkele 
plaatsen steen strips.  

 

Enige geluidshinder 

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

enige geluidshinder ervaart.  
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4.2.5 HR++ ramen 

Alle ramen in de nieuwe kozijnen zijn 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.  

 

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. 

 

 

4.2.6 Nieuwe geïsoleerde voordeur 

We vervangen de voordeur van uw woning voor een nieuwe, houten, voordeur.  

 

Waarom? 

De deur is geïsoleerd en heeft een betere inbraakwerendheid. De nieuwe voordeur krijgt net als nu een glasstrook.  

 

Let op 

Ook het glas van de voordeur is HR++ glas. Hier mag geen folie op geplakt worden. Zie de uitleg hierboven bij 

HR++ glas. 

4.2.7 Mechanische 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. Elke woning krijgt een mechanische ventilatie box, een CO2 sensor en een 

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

 

Wat? 

De ventilatie box komt boven het verlaagde plafond in de badkamer. In uw  

woonkamer komt een sensor die het CO2 niveau 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.  

                              

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. 

 

CO2 sensor/ schakelaar
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Afzuigpunt    Geluidswerende ventilatieroosters (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 badkamer- en toiletdeur komt een rooster voor een goede luchtstroom in de woning.  

 

Door dit alles blijft de luchtkwaliteit in uw woning zo optimaal en gezond mogelijk. Bij de oplevering krijgt u uitleg 

over de nieuwe installaties. 

 

 

 

Aan de kant van de Generaal Spoorlaan krijgt u in plaats van een standaardrooster boven het raam een 

geluidswerende ventilatierooster. Die zorgt voor de juiste hoeveelheid ventilatie én vermindert het geluid dat van 

buitenaf uw woning in komt. Het geluidswerende ventilatierooster heeft wat meer dikte dan een gewoon 

ventilatierooster en komt wat meer uw kamer in. Een afbeelding ervan ziet u hierboven. 

 

 

4.2.8 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. 

4.2.9 Warmtemeter 

We plaatsen in uw meterkast een nieuwe digitale meter. Deze meet wat er aan warmte uw woning in- en weer 

uitgaat en berekent aan de hand daarvan uw verbruik voor verwarming én warmwater.  

4.2.10 Radiatoren 

Op dit moment heeft u alleen convectoren in de woonkamer en in de slaapkamer (die vaak bij de woonkamer is 

getrokken) aan de galerijzijde. Om de woning straks goed te kunnen verwarmen, krijgen ook alle slaapkamers, de 

keuken en de badkamer radiatoren. De bestaande convectoren vervangen we ook voor radiatoren 

 

In de woonkamer vervangen we de huidige convectoren voor nieuwe radiatoren.  

 

      
Nieuwe radiatoren in de woonkamer   
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In de keuken plaatsen we een radiator (zie afbeelding hieronder).   
 
En de nieuwe radiatoren in de slaapkamers plaatse we op pootjes op de vloer onder het raam. Ze worden 

vastgezet op de vloer, omdat we niet in het kunststof paneel kunnen en mogen boren. Dit gebeurt na het plaatsen 

van de nieuwe kozijnen. Op de afbeeldingen hieronder ziet u hoe we de verwarmingen vastzetten met 

radiatorpootjes.  

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Radiator keuken          Radiator op pootjes (modelwoning)      Radiator op pootjes (voorbeeld van een  

               ander project) 

4.2.11 Vervanging boiler of geiser 

Op dit moment heeft u warm water via een geiser of elektrische boiler.  

Deze vervangen we door een afleverset die geplaatst wordt in de kast in de hal.  

De afleverset voorziet uw woning van warmtapwater en levert het water voor  

de centrale verwarming.  

 
Kamerthermostaat 

Op dit moment regelt u de verwarming in uw woning met de knoppen  

van de convectoren. Straks kunt u de temperatuur van de woning regelen  

met een kamerthermostaat. De thermostaat stuurt de afleverset aan waardoor    

u uw woning gelijkmatiger en beter op temperatuur kunt houden.   

  Afleverset 

4.2.12 Plafondisolatie bergingen 

De plafonds van de bergingen worden geïsoleerd. Hierdoor hebben de bewoners van de woningen erboven minder 

last van een koude vloer. 

 
Via huisbezoek wordt uw situatie besproken 

De uitvoerder van Heembouw beoordeelt voorafgaande aan de werkzaamheden hoe leeg uw berging moet zijn. Zij 

bieden u ondersteuning in het eventueel verplaatsen van uw spullen. Heembouw bespreekt uw situatie met u 

tijdens het huisbezoek dat nog gaat plaatsvinden.  
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5 Lagere woonlasten: ons 

voorstel 
 
Vidomes wil de eerder genoemde duurzaamheidsmaatregelen en 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Voor de duurzaamheidsmaatregelen vragen wij een 

bijdrage in de vorm van een huurverhoging en een verhoging van de servicekosten. 

Hieronder leest u hier meer over.  

 

Nadat de duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd verhogen wij uw maandelijkse kale 

huur met € 33,-. De zonnepanelen belasten we na plaatsing door via de servicekosten. De 

servicekosten worden hierdoor verhoogd met € 12,- per maand voor de 4 zonnepanelen. 

Ondanks deze verhoging van de kale huur en de servicekosten stijgen de maandelijkse 

woonlasten (kale huur, servicekosten en de energierekening bij elkaar opgeteld) niet.  

5.1 Uw besparing is hoger dan de huurverhoging. We leggen graag uit hoe dit kan.  

Door de duurzaamheidsmaatregelen verbetert 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. Door de 

zonnepanelen wekt u stroom op waardoor u bespaart op uw elektriciteitsverbruik. En door het verwijderen van de 

gasaansluiting betaalt u hiervoor ook geen vastrecht meer. 

  

In totaal kunt u met de duurzaamheidsmaatregelen, de opbrengst van de zonnepanelen en het wegvallen van uw 

vastrechtkosten bij uw gasleverancier gemiddeld € 25,- op uw maandelijkse woonlasten besparen. Huurt u nu een 

boiler of geiser of heeft u nu huurtoeslag? Dan wordt uw besparing nog hoger. Hoe dat zit leggen we u verderop 

verder uit.   

 

In onderstaande overzicht ziet u de berekening van de gemiddelde besparing per maand per woning. 

 

 
 

Deze berekening is een gemiddelde berekend over alle 90 woningen in uw woongebouw. Hoeveel u uiteindelijk 

bespaart hangt ook af van uw eigen stookgedrag. Ook de ligging van uw woning in het gebouw heeft invloed op het 

energieverbruik en dus de besparing. 

Huurt u een boiler of geiser bij uw energieleverancier? Dan is uw voordeel nog groter. 

De boiler of geiser wordt straks verwijderd. De kosten die u hier nu voor betaalt aan Eneco komen straks te 

vervallen. Dit is voor u een extra woonlastenverlaging per maand.  

Is er sprake van een boete voor de afkoop van het huurcontract? Dan neemt Vidomes de boete van de afkoop  

voor haar rekening. 

5.2 Stemt u in met de duurzaamheidsmaatregelen in uw woning? 

Voor de duurzaamheidsmaatregelen vragen wij uw toestemming. Wij willen daarom graag weten of u akkoord gaat 

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 



 Jolandaflat Rijswijk 18 

van 70% is behaald, gaan alle duurzaamheidsmaatregelen 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. 

5.3 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.  

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

Na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen verhogen wij uw maandelijkse huurprijs met € 33,-. Geef 

uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst via het wijzigingsformulier ‘huurverhoging doorgeven’. Afhankelijk 

van uw inkomen krijgt u dan een hogere huurtoeslag, afhankelijk van de voorwaarden die de Belastingdienst 

hieraan stelt. Via www.toeslagen.nl kunt u een persoonlijke berekening maken (let op: per 1 januari past de 

belastingdienst de nieuwe kabinetswijzigingen aan op toeslagen.nl). De Belastingdienst is bereikbaar op 

telefoonnummer 0800-0543. Alle informatie over de 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 en de datum waarop deze in gaat. 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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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 vervangen van het hekwerk van het balkon, de galerij en de noodtrappen 

- Het maken van een ontmoetingsruimte naast het trappenhuis  

- De algemene ruimtes  

6.1 Vervanging hekwerk balkon, galerij en noodtrappen 

We vervangen het hekwerk van de balkons en de galerij voor een nieuw hekwerk in een nieuwe kleur. Het hekwerk 

van de noodtrappen wordt verwijderd en hier komt een hele nieuwe constructie voor terug.  
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6.2 Algemene ruimtes 

We knappen de algemene ruimtes op. 

 

Wat gebeurt er allemaal? 

• We geven de ruimtes een nieuwe uitstraling. 

• We controleren en verbeteren de brandveiligheid. 

• We creëren scootmobiel ruimtes in de bergingsgang. 

• We maken een ontmoetingsruimte voor de bewoners. 

• We verbeteren de toegankelijkheid van de entree en maken deze alleen toegankelijk voor bewoners. 

• We maken een kantoor voor de complexbeheerder. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nieuwe inrichting bewonersruimte  
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7 Voorbereiding 
7.1 Huisbezoek 

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

langs voor een huisbezoek. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden maken wij een 

afspraak met u. 

 

Tijdens het huisbezoek: 

• 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. 

7.2 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.  

7.3 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.  

7.4 Bereikbaarheid van uw woning 

Gedurende de werkzaamheden zorgt Heembouw ervoor dat uw woning altijd bereikbaar en toegankelijk is. Een 

van de liften blijft altijd voor bewoners beschikbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afbeelding: loop- en werkzones woning 
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8 Wat kunt u van Vidomes 

verwachten? 
 

Heembouw voert de werkzaamheden in opdracht van Vidomes uit. Tijdens de werkzaamheden verhuist u tijdelijk 

naar een logeerwoning van Vidomes of wellicht regelt u zelf een onderkomen bij familie of vrienden. De 

logeerwoning van Vidomes krijgt u in overleg met de bewonersbegeleider toegewezen. Uiteraard houden we hier 

rekening met uw persoonlijke omstandigheden. 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. 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, maar ook aan het gehele woongebouw zo voorspoedig mogelijk uit te 

voeren en hinder voor u te beperken. Werken zonder overlast te veroorzaken lukt echter niet. We hopen dat u dit 

begrijpt.   

8.1 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.  

8.2 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.  

• 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. 

• 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! 

9.1 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.   

9.2 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 (klein)kinderen 

niet op het bouwterrein spelen. 

 

Let u ook extra op uw huisdieren. Zorgt u er in ieder geval voor dat ze niet in de weg lopen 

of weg kunnen lopen. 

9.3 Toegang tot de woning 

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

De sleutel van uw woning geeft u af bij de uitvoerder van Heembouw. U tekent hier samen een 

sleutelverklaring voor.  

 

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.  

9.4 Berg uw kostbare en kwetsbare spullen goed op 

Wij adviseren u om uw waardevolle en kwetsbare spullen mee te nemen naar de logeerwoning of om deze 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.  

• 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 vervangen en 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 
 

10.1 Planning 

Het onderhoud aan uw woning start eind mei begin juni 2021. We verwachten in totaal 

circa 23 werkdagen per woning nodig te hebben voor alle binnen werkzaamheden.  

We zorgen dat alle werkzaamheden binnen zijn uitgevoerd voordat u weer terug komt 

van uw tijdelijke logeeradres. 

 

Alle buitenwerkzaamheden, zoals het aanbrengen van de spouw-, gevel en dakisolatie 

en het schilderwerk vallen buiten deze periode.  

 

Volgens de planning duren de totale werkzaamheden zo’n 15 maanden. We verwachten dus dat we in het najaar 

van 2022 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. 

 

 

 

10.2 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.  

10.3 Overlast  

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

Er lopen medewerkers door het complex, buiten staan opslagcontainers op het terrein, 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. 

10.4 Onze huiskamer 

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

In tijden van corona denken wij goed na hoe we u hierin kunnen faciliteren. Wij kunnen daarom nu ook nog niet 

aangeven hoe we dit gaan doen. Om de meest recente ontwikkelingen te kunnen handhaven, brengen wij u 

vroegtijdig op de hoogte van de mogelijkheden om even aan alles te kunnen ontsnappen.  

10.5 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. De uitvoerder van 

Heembouw brengt u graag extra afdekfolie.  
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• Verhuisdozen 

Heeft u dozen nodig om wat losse spullen tijdelijk in op te slaan? Ook deze geeft de uitvoerder tijdig bij u thuis 

af.  

10.6 Logeerwoningen  

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet in uw eigen woning verblijven. In uw woning wordt asbest verwijderd ook 

heeft u geen badkamer, toilet en keuken tot uw beschikking. Om die reden krijgt u van ons een logeerwoning 

aangeboden. We zoeken voor u een geschikte tijdelijke woonruimte. Deze logeerwoning is volledig ingericht met 

meubilair en de standaard huisraad. Zelf neemt u uw kleding, toiletspullen, bed en badlinnen mee en eventueel 

persoonlijke spullen die u om u heen wilt hebben. U hoeft voor de logeerwoning geen vergoeding te betalen. Wel 

loopt de huur van uw eigen woning gewoon door.  

 

Verblijft u tijdens de werkzaamheden bij familie of elders en maakt u geen gebruik van een logeerwoning? U krijgt 

voor de periode dat u niet in uw woning kan verblijven de huur van uw eigen woning van ons teruggestort. 

10.7 Vergoedingen 

Ongeriefsvergoeding 
Om tegemoet te komen aan de overlast en om eventueel kleine herstelwerkzaamheden die u zelf dient te 

verhelpen, ontvangt u van Vidomes een tegemoetkoming. U krijgt hiervoor van Vidomes een ongeriefsvergoeding. 

De ongeriefsvergoeding bedraagt per woning € 450,-. Dit bedrag is ten behoeve van het ongemak dat u ervaart 

tijdens de werkzaamheden. Ook is het om kleine herstelwerkzaamheden te bekostigen. Denkt u bijvoorbeeld aan 

iets wat verwijderd wordt waardoor u met een stukje muur zit wat niet gesaust of behangen is.  

Daarnaast krijgt u een vergoeding van € 25,- voor extra kosten voor stroom- en waterverbruik door de aannemer. 

Raambekleding 

Met de indeling van de nieuwe raampartij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige indeling. Bij een 

enkeling kan het zijn dat de huidige raambekleding niet meer kan worden teruggeplaatst. Tijdens de warme 

opname wordt beoordeelt of dit bij u ook aan de orde is. Voor raambekleding die niet meer terug kan worden 

geplaatst krijgt u van ons een vergoeding van € 30,- per strekkende meter. 

 

Nieuwe keukenvloer 

De indeling van uw keuken verandert. Hierdoor is uw vloerbedekking in de keuken straks niet meer passend. U 

krijgt van Vidomes een nieuwe keukenvloer. U kunt hiervoor kiezen uit 5 verschillende varianten. Heembouw zorgt 

ervoor dat de nieuwe keukenvloer vakkundig is gelegd voordat uw woning wordt opgeleverd. Voor de nieuwe 

keukenvloer vragen we een bijdrage van € 128,- of € 181,- van u. Het bedrag is afhankelijk van welke vloer u kiest. 

Kiest u er liever voor om zelf een vloer te (laten) leggen. Dan wordt de woning opgeleverd met een kale betonvloer. 

Wij geven u in dat geval een vergoeding van € 300,-. In het keuzeboekje ziet u de verschillende vloerkeuze 

mogelijkheden. 

 

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

2e opleverformulier getekend bij ons heeft ingeleverd.  

 

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. 
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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.  

11.1 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 en/of bewonersbegeleider  

• 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


