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Prettig Wonen in Tuinzigt  
Groot onderhoud aan 68 woningen aan het Dijkplein,  
Iepstraat, Olmstraat en Plataanstraat

Het groot onderhoud gaat eind september beginnen!

We pakken uw woning flink aan. We knappen de buitenkant èn de  
binnenkant op en we maken uw woning energiezuiniger waardoor u  
minder gas gaat gebruiken. Ook geven we de mogelijkheid om zonne
panelen op het dak te leggen als uw dak daar geschikt voor is. 
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Om nog eens na te lezen
In deze brochure leest u wat we in en aan uw woning gaan doen. Uw woning gaat er anders 

uitzien, zowel van binnen als van buiten. We gaan u ook uitnodigen om de modelwoning aan  

de Olmstraat 22 te bezoeken, waar we een deel van de werkzaamheden al hebben gedaan.  

In de Olmstraat 22 krijgt u veel informatie. 

Aannemer Huybregts Relou gaat het werk doen
WonenBreburg koos Huybregts Relou uit Son om de werkzaamheden uit te voeren.  

Deze aan nemer heeft al jarenlang ervaring met het uitvoeren van groot onderhoud bij huurders 

van WonenBreburg.
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Wat gaan we doen? 

1.1 Werkzaamheden gericht op veiligheid en gezondheid in 
 alle woningen

De werkzaamheden die hieronder staan, zorgen ervoor dat het veilig in uw woning is en dat er 

genoeg ventilatie is.

 Alle beglazing in uw woning wordt nieuwe dubbele HR++ beglazing. Alle klepramen worden 

daarvoor vervangen door nieuwe klepramen. Voor de nieuwe klepramen maken we ook de 

tochtdichting weer in orde. In deze nieuwe beglazing van de slaapkamers komen winddruk 

geregelde ventilatieroosters. In de woonkamer komen gevelroosters achter de verwarming om 

de ventilatielucht minder koud binnen te laten komen.

 Uw woning krijgt een nieuw dak en nieuwe dakkapellen. Bij het maken van dit nieuwe dak en 

dakkapellen zorgen we voor een goede brandwerende afscheiding met uw buren.
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 We hebben iedere woning onderzocht op asbest. Het wordt weggehaald of goed afgeschermd 

volgens de wettelijke regels. 

 - Er zit asbest in de kit van de enkele beglazing: dit wordt weggehaald als het dubbele glas

  geplaatst wordt.

 - Er zit asbest in de ventilatiepijpen vanuit de keuken en badkamer: dit wordt verwijderd of

  wanneer dat niet mogelijk is, wordt het duurzaam afgeschermd.

 - In de daken van de bergingen zit geen asbest.

1.2 Werkzaamheden voor onderhoud en verbeteringen in alle woningen

De werkzaamheden die hieronder staan zorgen ervoor dat uw woning goed onderhouden wordt 

en worden uitgevoerd in alle woningen. De verbeteringen zorgen ervoor dat uw woning een beter 

energielabel krijgt.

 Aan de buitenkant van uw woning wordt al het hout geschilderd en wanneer er houtrot is 

wordt dit gerepareerd. 

 U krijgt nieuwe voor- en achterdeuren. De kozijnen van de voor-en achterdeuren worden  

tochtdicht gemaakt.

 De uitbouw van uw woning wordt geïsoleerd en afgewerkt met beplating. Het dak van de 

uitbouw wordt ook geïsoleerd. 

 De spouwmuren worden geïsoleerd. De gevel van uw woning krijgt als het nodig is onderhoud 

en een behandeling tegen vocht.

 Alle installaties voor elektra, gas en water in uw woning worden gekeurd. Als het nodig is  

worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat uw groepenkast voldoet  

aan de eisen die gesteld worden voor inductie koken.

 Uw gasaansluiting voor het koken in de keuken wordt afgedopt en zoveel mogelijk verwijderd. 

U krijgt een nieuwe perilex aansluiting voor inductie koken. U krijgt van WonenBreburg een 

nieuw inductiefornuis als u nu een gasfornuis hebt of een nieuwe inductie kookplaat als u nu 

een gaskookplaat heeft. Ook krijgt u gratis een pannenset die geschikt is voor inductie koken.

 U krijgt een nieuw dak met dikke isolatiepanelen, nieuwe dakpannen, nieuwe dakkapellen en 

een nieuw standaard dakraam. De schoorstenen blijven staan en worden onderhouden.

1.3 Werkzaamheden voor onderhoud alleen als het noodzakelijk is

De werkzaamheden die hieronder staan zorgen ervoor dat uw woning goed onderhouden blijft en 

worden uitgevoerd als dat noodzakelijk is. WonenBreburg beoordeelt dat in overleg met u tijdens 

een huisbezoek.

 Wanneer er problemen zijn met uw huidige vloer zal deze gerepareerd worden.

 Wanneer het technisch noodzakelijk is worden binnendeuren of vlizotrappen vervangen. 

 Als de regenpijpen kapot zijn worden deze gerepareerd of vervangen voor een nieuwe.

 Vernieuwen toilet inclusief wand- en vloertegels.

 Vervangt WonenBreburg uw toilet? Dan krijgt u een nieuwe toiletpot, nieuwe wand- en vloer-

tegels, nieuw plafond en gestuukte muren. De muren betegelen we tot 1,20 meter hoogte.  

U kunt uit een aantal verschillende kleuren wand- en vloertegels kiezen. U kunt er voorkiezen 

om een hogere toiletpot aan te laten brengen. Dat kan tegen een contante betaling die u kunt 

verrekenen met de ongemakkenvergoeding. 
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 Vernieuwen badkamer inclusief wand- en vloertegels.

 Of uw badkamer vervangen moet worden is in eerste instantie afhankelijk van het plaatsen 

van een nieuwe dakkapel. Als voor de dakkapel uw badkamer niet vervangen hoeft te worden, 

beoordeelt WonenBreburg of vervanging toch moet gebeuren.

 Wanneer uw badkamer wordt vernieuwd krijgt u een nieuwe wastafel met kraan, een nieuwe 

douchekraan, douchekop en glijstang. De kleur van wand- en vloertegels kunt u kiezen.  

De nieuwe vloertegels hebben een antislip laag. De wandtegels komen tot het plafond.  

Voor het glas in de badkamer overleggen we met u of u helder of melkglas wilt. We plaatsen 

een ventiel voor de afzuiging van het vocht in de badkamer. 

 Vernieuwen van de keuken, inclusief 3 onderkastjes, 3 bovenkastjes en wandtegels achter het 

keukenblok, 2 dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht.

 U kunt kiezen uit een verschillende kleuren aanrechtbladen, kastdeurtjes en wandtegels en  

verschillende typen deurgreepjes. U hoeft uw keuken niet te laten vervangen als u dit niet wilt. 

We plaatsen ventielen voor de afzuiging. Wanneer u dat wilt brengen we tegen contante  

betaling een dakdoorvoer aan waarop u uw afzuigkap aan kunt sluiten. Wanneer u al een  

dakdoorvoer heeft voor uw afzuigkap, passen we die aan voor het nieuwe geïsoleerde dak.

 Wanneer u kiest voor zonnepanelen zorgen we ervoor dat uw meterkast voldoet aan de  

voorwaarden die hiervoor gelden.

 Als u nog geen wasmachineaansluiting in de keuken hebt brengen we deze aan. 

 U kunt ervoor kiezen om ook een vaatwasmachine aansluiting in de keuken te laten maken. 

Dat kan tegen een contante betaling die u kunt verrekenen met de ongemakkenvergoeding.

2
Mechanische ventilatie

Het is voor uw gezondheid belangrijk dat u goed ventileert. 

Wij hangen op zolder een ventilatie box op. Deze zorgt voor het afvoeren van vochtige lucht uit 

de woning. De afzuigpunten zitten in de keuken en de badkamer. Als het toilet een raampje heeft 

komt daar geen afzuigpunt, als er geen raampje is komt ook in het toilet een afzuigpunt. 

De ventilatie box meet de luchtkwaliteit via een sensor voor CO2 in de woonkamer en zuigt extra 

af wanneer dat nodig is. De ventilatie gaat automatisch terug naar de laagste stand als dat kan. 

Zijn er bijvoorbeeld veel mensen in de woning? Dan wordt er meer lucht afgezogen en ververst.  

De ventilatie box  krijgt ook een sensor die reageert op vocht in de woning. Tijdens douchen of 

koken in de keuken zuigt de ventilatie box extra af om de vochtige lucht sneller af te voeren.  

Ook krijgt u een afstandsbediening waarmee u zelf de ventilatie box extra kunt laten afzuigen.  

Dat kan ook tijdelijk waarna de ventilatie box weer naar zijn laagste stand terug gaat.

De ventilatie box zorgt ervoor dat vochtige lucht afgevoerd wordt uit uw woning. Dat voorkomt 

schimmel en is belangrijk voor uw gezondheid. Daarvoor is het belangrijk dat er ook verse buiten-

lucht binnen kan komen. Daarvoor plaatsen we in de keuken en de slaapkamers ventilatieroosters 

in de ramen. Deze zijn winddruk geregeld, wat betekent dat een klepje in het rooster bij harde 

wind dichtgaat om te regelen dat het dan niet te veel gaat tochten. In de woonkamer komen 

gevelroosters achter de verwarming om de ventilatielucht minder koud binnen te laten komen.
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3
Extra keuzes waarvoor u zelf betaalt

Als we toch bezig zijn, kunt u kiezen voor extra verbeteringen die u zelf betaalt.  

WonenBreburg trekt het totaal bedrag van uw keuzes van de ongemakkenvergoeding af,  

die u aan het einde van het groot onderhoud van ons krijgt.

U kunt uw keuzes tijdens het huisbezoek doorgeven.

4
Schuttingen en poorten

U kunt kiezen voor een nieuwe (houten) schutting en poort in de achtertuin. U krijgt daarvoor  

wel een aanvullende huurovereenkomst (AHOK) en gaat daar dus maandelijks een bedrag voor  

betalen. Belangrijk is dat aangrenzende buren ook moeten betalen voor de gezamenlijke schut-

ting. Voor u kunt beslissen is het handig om met de buren af te stemmen of zij ook instemmen 

met een AHOK. De afspraken om schuttingen en poorten te vervangen gaan lopen via de wijk-

opzichter van WonenBreburg.

Verbeteringen tegen eenmalige contante betaling

1 Extra bovenkast 60 cm breed, 65 cm hoog

2 Extra onderkast met lade, 60 cm breed incl. bladverlenging

3 Extra onderkast met 1 lade en 2 korfladen, 60 cm breed incl. bladverlenging

4 Meerprijs onderkast 1 lade en 2 korfladen t.o.v. basis

5 Inductieplaat monteren in keukenblad

6 Aanrechtbladverlenging per 10 cm

7 Extra steunwand onder aanrechtbladverlenging (indien nodig)

8 Extra tegelwerk per m2 (incl. sloopwerk oud tegelwerk)

9 Meerprijs verhoogde toiletpot (6 centimeter hoger dan gebruikelijk)

10 Meerprijs verhoogde toiletpot (10 centimeter hoger dan gebruikelijk)

11 Nieuwe aansluitmogelijkheid vaatwasmachine incl. extra groep, afvoer en kraan

12 Nieuwe dakdoorvoer compleet voor afzuigkap met motor

13 Meerprijs thermostaatkraan in badkamer i.p.v. mengkraan

14 Meerprijs één hendel mengkraan keuken

15 Meerprijs voor de keuze voor een fornuis als u nu een kookplaat heeft

Verbetering tegen maandelijkse huurverhoging

1 Schuttingen aan de achterzijde:  

 Prijs per meter per maand voor schutting grenzend aan achterpad en trottoir

 Prijs per meter per maand voor schutting grenzend aan de buren  

 (bedrag geldt ook voor de buren)

2 Prijs per maand voor een poort

incl. BTW  
en montage

e 120,00

e 250,00

e 475,00

e 225,00

e 31,50

e 12,50

e 96,00

e 92,00

e 132,00

e 229,00

e 310,00

e 145,00

e 165,00

e 25,00

e 485,00

�

e 0,82

 

e 0,41

e 2,93



77

5
Zonnepanelen

We willen u graag in de gelegenheid stellen om zonnepanelen op uw dak te laten leggen.  

Niet iedere woning is geschikt, maar als uw dak geschikt is voor zonnepanelen kunt u kiezen voor 

het leggen van 6 zonnepanelen. Hiervoor wordt een aanvullende overeenkomst met u gesloten. 

Zonnepanelen vallen in de servicekosten. Hiervoor brengen wij de installatie aan en zorgen voor 

het onderhoud van de panelen. Servicekosten tellen niet mee voor uw eventuele huurtoeslag maar 

worden niet in de huurverhogingen meegerekend.

De 6 zonnepanelen leveren gemiddeld e 22,- stroom per maand op. Deze stroom gaat direct  

naar de meterkast in uw eigen woning. Hieronder ziet u dat 6 zonnepanelen e 12,- kosten per 

maand. U gaat er dus altijd op vooruit wanneer u kiest voor zonnepanelen. 

De stroom die u niet meteen verbruikt gaat terug naar het stroomnet. Hoe u hier zoveel mogelijk 

voordeel van heeft, leggen we u graag uit voor uw eigen situatie. Dat geldt ook voor als u uw 

voorschot wilt aanpassen bij uw energieleverancier. 

Als u voor zonnepanelen kiest kunt u zelf zien welke opbrengst uw zonnepanelen aan het  

leveren zijn. Dat kunt u op de installatie zelf aflezen. Als u gaat verhuizen blijven de zonnepanelen 

gewoon liggen voor de volgende huurder.

Met zonnepanelen weet u zeker dat u duurzame groene stroom heeft.

Verbetering tegen maandelijkse servicekosten

6
Inductiefornuis of kookplaat

Om de veiligheid en de duurzaamheid van uw woning te vergroten gaan we de gasaansluiting 

voor uw fornuis weghalen en afdoppen. Vervolgens krijgt u van WonenBreburg een toestel  

voor inductie koken, afhankelijk van waar u op dit moment op kookt. Dat kan een fornuis zijn 

of een inductiekookplaat. In sommige gevallen is uw huidige pannenset niet meer geschikt voor 

inductie. Daarvoor moet de bodem van de pan nog goed vlak zijn. Daarom krijgt u van ons ook 

een  pannenset.

7
Veilige sloten

Tijdens het project vervangen we de voor- en achterdeuren en vervangen we de klepramen. 

Tijdens deze vervanging zorgen we ervoor dat de nieuwe deuren worden voorzien van driepunt-

sluitingen en de nieuwe klepramen worden voorzien van veiligheidsbeslag zodat uw woning beter 

tegen inbraak beveiligd is. Datzelfde geldt ook voor de nieuwe ramen in de dakkapellen.

We hopen dat dit u helpt in uw besluit om de rolluiken niet opnieuw op te hangen. Hierdoor ver-

betert u sterk aanzicht en de uitstraling van uw woning en straat. Als u graag bescherming tegen 

de zon wilt hebben kunnen wij u adviseren waarop u moet letten bij het kopen van screens.

1 6 Zonnepanelen op het dak van uw woning kosten per maand e 12,00
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8
Verandering van de huur

Veel werkzaamheden die wij aan uw woning gaan doen zijn gratis en behoren tot het onderhoud 

wat wij aan uw woning moeten doen. Wij gaan ook extra verbeteringen aan uw woning aan-

brengen. Door deze extra verbeteringen wordt uw woning energiezuiniger en comfortabeler.

Huurverhoging voor het energiezuiniger en comfortabeler maken  
van uw woning

Voor het energiezuinig en comfortabeler maken van uw woning vragen wij een huurverhoging van 

e 22,- per maand. Deze huurverhoging gaat u betalen wanneer uw woning klaar is. Omdat uw 

woning straks energiezuiniger is zult u maandelijks besparen op uw energiekosten om de woning 

warm te krijgen en te houden. De gemiddelde besparing is e 33,- per maand. Het energiezuiniger 

maken van uw woning levert u dus maandelijks een financieel voordeel op.

70% regel: 70% van de bewoners moet akkoord zijn

WonenBreburg gaat uw woning energiezuiniger en comfortabeler maken als 70% of meer van de 

bewoners hiermee akkoord gaan. Als 70% of meer van de bewoners akkoord zijn, dan zijn alle 

bewoners verplicht om mee te doen. Wanneer er geen 70% gehaald wordt gaat het groot onder-

houd zoals dat in deze brochure staat niet door. 

9
Huurtoeslag

De extra verbeteringen aan uw woningen hebben gevolgen voor uw huur. U krijgt een huur-

ver hoging. Heeft u op dit moment recht op huurtoeslag? En heeft u het afgelopen jaar geen 

 inkomensveranderingen gehad? Dan wordt bij de berekening van de huurtoeslag uitgegaan van 

de nieuwe, hogere huur. De kans is groot dat u ná het groot onderhoud meer huurtoeslag krijgt. 

Dat betekent dat uw nieuwe huurtoeslag deze huurverhoging voor een groot deel compenseert. 

De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag aan u uit. U moet daarom zelf de verandering in uw 

huurprijs aan de Belastingdienst doorgeven. Bij het ingaan van de nieuwe huurprijs krijgt u van 

WonenBreburg een duidelijk overzicht waarop de nieuwe huurprijs staat.

Heeft u nu geen recht op huurtoeslag, maar denkt u straks na het groot onderhoud wel? Laat dan 

door onze medewerkers van de woonwinkel een proefberekening maken. U kunt ook altijd kijken 

op www.toeslagen.nl of bel de Belastingtelefoon op 0800 - 0543.

Let op!
Pas als de werkzaamheden in en aan uw woning klaar zijn, gaat de nieuwe huurprijs in.  

U kunt ook dan pas uw huurtoeslag opnieuw aanvragen.
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Vergoeding

We gaan veel veranderen en opknappen in en aan uw woning. U woont dus tijdelijk in een 

woning waar flink gewerkt wordt. Helaas houdt dat in dat u overlast en ongemak zult hebben. 

WonenBreburg vindt dit vervelend voor u en daarom krijgt u van ons een vergoeding. 

De vergoeding bestaat uit een bedrag per dag. Dat gaat in op het moment dat u direct ongemak 

heeft van de uitvoering van de werkzaamheden in of aan uw woning. Daarmee bedoelen we dat  

u bijvoorbeeld niet kunt koken in de keuken of niet naar het toilet kunt gaan in uw eigen toilet. 

De vergoeding geldt voor deze periode plus drie dagen ervoor en drie dagen erna. 

De aannemer zal straks naar verwachting totaal 20 werkdagen nodig hebben om de werkzaam-

heden uit te voeren. We tellen daar nog 6 dagen bij op (3 dagen voor aanvang van de werkzaam-

heden en 3 dagen nadat uw woning klaars is). In totaal dus 26 dagen. 

Let op!
Het definitieve aantal dagen wordt na afronding van de werkzaamheden bepaald.

De vergoeding per dag is e 30,51. 

Bij de bewoners waar we de dakkappelen vervangen, ontvangen hiervoor ook nog een gordijnen-

vergoeding. De gordijnvergoeding is € 12,71 per strekkende meter raamopening. WonenBreburg 

bepaalt hoeveel strekkende meter vergoeding u krijgt. 

Is uw woning klaar? Dan streven we ernaar om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, 

maar altijd binnen twee maanden. Kiest u voor extra verbeteringen tegen eenmalige betaling?  

Dan hebben wij de kosten hiervan met uw vergoeding verrekend.

Goed om te weten

Dagplanning
Voor de start van de werkzaamheden krijgt u voor uw woning een planning met de werk - 

zaam heden, waarin u van dag tot dag kunt zien welke zaken die dag moeten gebeuren.  

Natuurlijk komt het voor dat we soms iets van de planning af willen wijken. U wordt daarover 

vooraf geïnformeerd.

Overlast omgeving
Voordat wij aan uw woning beginnen en nadat uw woning klaar is zult u ook overlast hebben van 

de werkzaamheden die in de andere woningen worden gedaan. Dat kan door geluid van de werk-

zaamheden zijn, maar vooral ook doordat de straat gedurende lange periodes afgezet wordt voor 

een kraan en opslag van bouwmaterialen. Hierdoor kunt u uw auto misschien niet in de straat 

parkeren. Voor dit soort ongemakken krijgt u geen vergoeding.

Water en elektra
De vakmannen gebruiken water en elektra in uw woning als ze aan het werk zijn. De kosten  

hiervan worden gedekt door bovenstaande dagvergoeding voor de werkzaamheden. 

Huurachterstand
Heeft u een huurachterstand of een openstaande vordering? Dan verrekenen wij dit met de  

vergoeding.

Ongemakkenvergoeding
U ontvangt alleen de ongemakkenvergoeding als u een lopend huurcontract heeft tijdens het 

groot onderhoud en volledige medewerking verleent aan het onderhoud.
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Wat doen wij voor u tijdens de werkzaamheden?

Het kan zijn dat u tijdens het onderhoud een tijdje uw toilet, badkamer en/of keuken niet kunt 

gebruiken. Wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken. 

U kunt daarom gebruik maken van:

Een woning om te douchen
Heeft u tijdelijk geen warm water in uw woning? Dan kunt u in de douchewoning aan de  

Olmstraat 22 douchen. Wilt u hiervan gebruik maken? Overleg dit dan met WonenBreburg,  

dan krijgt u een sleutel van Olmstraat 22. U moet de woning na het douchen netjes achterlaten 

voor de volgende bewoner die er ook gebruik van wil maken.

Een woning om te wassen en te drogen 
In Olmstraat 22 zetten wij een wasmachine en een droger. Wilt u hiervan gebruik maken?  

Overleg dit dan met WonenBreburg, dan krijgt u een sleutel van Olmstraat 22. U moet de woning 

na het wassen en het drogen netjes, zonder wasgoed, achterlaten voor de volgende bewoner die 

er ook gebruik van wil maken.

Een chemisch toilet
Als u geen gebruik kunt maken van uw eigen toilet krijgt u van de aannemer een schoon en leeg 

chemisch toilet. De aannemer geeft u uitleg over het gebruik van het chemisch toilet. Wij vragen 

u het toilet schoon aan ons terug te geven. Tussentijds aanvullen van spoelmiddelen zal door de 

aannemer verzorgd worden. De aannemer leegt het chemisch toilet voor u.

De aannemer probeert uw toiletpot tijdens de werkzaamheden terug te zetten, zodat u toch ge-

woon van uw toilet gebruik kunt maken. Dit betekent wel dat de toiletpot tijdelijk los staat en dat 

er niet automatisch doorgespoeld kan worden. Daarvoor moet u dan een emmer water gebruiken.  

Verhuisdozen
Wilt u spullen inpakken? En heeft u hiervoor dozen nodig? Dan kunt u die van ons lenen.

Afdekken vloeren en trap
Op alle plaatsen waar gewerkt wordt in de woning, zal de aannemer de vloer afdekken ter 

bescherming van de vloerafwerking. Dat hoeft u zelf niet te doen. Ook de trap naar boven wordt 

afgedekt.

Afdekfolie
U krijgt afdekfolie van de aannemer om uw spullen af te dekken. Dit is dagelijks af te halen bij de 

uitvoerder.

Elektra en water
De aannemer zorgt ervoor dat u elke avond elektra en koud water in uw woning heeft.

Kooktoestel
Vernieuwen wij uw keuken en kunt u een paar dagen niet koken? Dan kunt u van ons een  

elektrische kookplaat lenen.

Overig
Heeft u meer ondersteuning of faciliteiten nodig? Geef dit dan alvast door tijdens het huisbezoek 

voorafgaande aan de werkzaamheden. We overleggen daarna met u wat de mogelijkheden zijn.
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Wat doet u voor ons tijdens de werkzaamheden? 

Helpt u ons mee om de komende werkzaamheden zo snel als mogelijk en zo goed als mogelijk te 

laten verlopen? Het belangrijkste is dat de vakmannen overal gemakkelijk bij kunnen. Laat geen 

spullen in de weg staan! Zo voorkomt u schade!

Wat moet u doen
 Zet kostbare en dierbare spullen weg en dek ze goed af met plastic tegen het stof wat nu  

eenmaal toch ontstaat tijdens de werkzaamheden. Dat geldt ook voor schilderijen en andere 

zaken die omlaag kunnen vallen als er in uw woning gewerkt wordt.

 Leg contant geld en sierraden op onzichtbare en onbereikbare plaatsen.

 Maak uw toilet, badkamer en keuken helemaal leeg als we hier gaan werken. Dat geldt ook 

voor lampen, ook die aan het plafond hangen.

 Maak alle plekken vrij waar de aannemer bij moet zijn. We leggen u voorafgaande aan de 

werkzaamheden uit waar we op welk moment van de werkzaamheden bij moeten kunnen om 

de werkzaamheden zo vlot mogelijk uit te kunnen voeren.

 Haal planten, gordijnen, lampen, enzovoorts weg waar dit nodig is.

 Rolluiken, screens, zonneschermen en bloembakken aan de voor-en achtergevel moet u  

weghalen.

 Houdt rekening met uw huisdieren; zij kunnen flink last hebben van de verbouwing!

Let op!
Voor de start van de werkzaamheden plakt de aannemer alle vloeren van de ruimtes waar gewerkt 

gaat worden af. Ook de trap. Tijdens het huisbezoek geven we al zoveel mogelijk aan wat u zelf 

moet doen. Lukt het u zelf niet om spullen weg te halen? Misschien lukt het wel met een handig 

familielid of kennis? Heeft u moeite met het verplaatsen van uw wasmachine of andere zware 

spullen? Bespreek dit dan met WonenBreburg of de uitvoerder.

U kunt altijd in uw woning verblijven, ook al zijn we aan het werken.

13
Uw aanwezigheid tijdens de werkzaamheden

De vakmannen werken van 07.30 tot 16.30 uur in en aan de woningen. Om 07.00 uur zullen de 

eerste vakmannen in de straat aanwezig zijn om de werkzaamheden voor die dag voor te bereiden.

U moet zelf de deur open doen voor de vakmannen. We vinden het belangrijk dat u in uw  

woning bent als de vakmannen werken, u kunt uw sleutel dus niet zomaar aan de vakmannen 

geven. U bent immers zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om uw woning.  

Als u onverwacht niet thuis bent terwijl de werkzaamheden wel door moeten gaan, heeft dit 

gevolgen voor de gehele planning, dus ook voor de buren naast u! 

Als u twijfelt of een vakman wel echt bij het project hoort mag u altijd vragen aan een vakman om 

zich te legitimeren.



12

Sleutelverklaring
Lukt het u niet om zelf in uw woning te zijn? En lukt het niet om afspraken te maken met buren of 

familie? Dan kunt u een sleutelverklaring met de aannemer tekenen. Dan draagt u de sleutel van 

de woning over aan de aannemer.

Let op! 
We zullen zo zorgvuldig mogelijk werken, maar u blijft zelf wel verantwoordelijk voor uw  

eigendommen. 

Tijdens de werkzaamheden staan de buitendeuren vaak open. Een dief is dan makkelijk in uw  

woning! WonenBreburg en de aannemer zijn daarvoor niet aansprakelijk. Wij adviseren u daarom 

er alles aan te doen om dit te voorkomen. Blijf zelf thuis of regel dat er iemand anders in uw  

woning is. Uiteraard kunt u dit ook met buren, familie of vrienden regelen.

Vindt u dat u tijdens het onderhoud echt niet in uw woning kunt wonen? Dan moet u zelf voor 

een alternatieve, tijdelijke woning zorgen. WonenBreburg heeft geen gemeubileerde woningen 

beschikbaar voor tijdelijke verhuur. De ongemakkenvergoeding kunt u gebruiken om even ergens 

anders te wonen, bijvoorbeeld in een vakantiepark.

Zijn er bijzondere omstandigheden? Of gaat u voor langere tijd weg? Leg dit dan aan Wonen-

Breburg voor, het liefst op een vroeg moment als het huisbezoek. We proberen dit dan samen met 

u op te lossen.

14
Zelf Aangebrachte Voorzieningen 

Zelf aangebrachte voorzieningen, WVG en/of WMOaanpassingen

Een aantal bewoners heeft in en aan hun woning zelf voorzieningen aangebracht. Bij het huisbezoek 

bekijkt WonenBreburg deze. Soms mogen deze blijven zitten. U moet ze weghalen als de aannemer 

door de voorzieningen zijn werk niet goed kan doen. Om het dak te kunnen vervangen, moeten er 

bijvoorbeeld steigers geplaatst worden. WonenBreburg brengt de zelf aangebrachte voorzieningen 

niet opnieuw aan, dit moet u zelf doen. De aannemer en/of WonenBreburg zijn niet aansprakelijk 

voor beschadigingen aan zelf aangebrachte voorzieningen.

Heeft u in uw woning WVG-voorzieningen (Wet Voorziening Gehandicapten) of WMO-voorzienin-

gen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)? Dan haalt de aannemer deze weg en plaatst ze terug 

als de werkzaamheden klaar zijn.

Zonwering en rolluiken
Een zonwering of rolluik is ook een ‘zelf aangebrachte voorziening’. U moet er zelf voor zorgen dat 

de zonwering of het rolluik verwijderd wordt en weer opgehangen wordt. Mochten de rolluiken niet 

meer passen na het onderhoud, dan moet u zelf bekijken welke mogelijkheden er voor u zijn om uw 

bestaande rolluiken weer terug te plaatsen. WonenBreburg regelt dit niet en u krijgt hiervoor geen 

vergoeding. Overigens geven wij u het advies geen rolluiken meer op te hangen als uw woning klaar 

is. Uw woning is dan immers een stuk veiliger en een woning zonder rolluiken is veel mooier!
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Schade en verantwoordelijkheid

Wij doen er alles aan om schade aan uw woning en uw eigendommen te voorkomen.  

Wat moet u doen als er wél schade ontstaat?

U moet voor een snelle afwikkeling van de schade de volgende stappen volgen:

Stap 1 
Ziet u schade? Meldt de schade binnen 24 uur aan de opzichter. De opzichter legt uw melding 

schriftelijk vast. Meldt u de schade later bij ons? Dan is de schade moeilijker te beoordelen en 

nemen we deze niet in behandeling. De opzichter beoordeelt of de schade wel of niet het gevolg 

is van de werkzaamheden.

Stap 2 
U meldt vervolgens de schade bij uw eigen inboedelverzekering (ook als het duidelijk is dat de  

aannemer verantwoordelijk is).

Stap 3 
Uw eigen verzekering vergoedt in de meeste gevallen de schade. De verzekering verhaalt de 

schade eventueel op de aannemer.

Wat te doen als uw verzekering niet overgaat tot uitkeren of wanneer u niet verzekerd bent? 

Meldt dit dan aan de opzichter. Hij neemt uw melding samen met de woonconsulent in  

behandeling.
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Contactpersonen  

Wie spreekt u aan en waarvoor? 

Uw klankbordgroep
Er is in uw buurt een klankbordgroep actief. Zij behartigen samen met het Bewonersplatform  

WonenBreburg Breda de algemene belangen van de bewoners. Tijdens de voorbereiding en tijdens 

de uitvoering overlegt WonenBreburg regelmatig met uw klankbordgroep om de voortgang van 

het groot onderhoud te bespreken. 

Uitvoerder van de aannemer: André Peters
André Peters is de uitvoerder van het project en werkt voor de aannemer Huybregts Relou.  

Hij regelt alle uitvoeringszaken met de vakmannen. Tijdens de werkzaamheden in de woning is 

André uw eerste aanspreekpunt. U kunt hem bereiken van maandag tot en met vrijdag van  

8.00 uur tot 16.00 uur op 06-53 27 82 33 of in de woning aan Plataanstraat 30. 

Opzichter vanuit WonenBreburg
WonenBreburg zorgt voor een opzichter die tijdens het groot onderhoud regelmatig op het project 

aanwezig is. Hij bespreekt met u alle zaken die te maken hebben met de werkzaamheden en de 

keuzes die u voor de werkzaamheden gemaakt heeft. Zijn gegevens zullen voor start van de werk-

zaamheden bij u bekend gemaakt worden.

Woonconsulent vanuit WonenBreburg: Maurice Verschueren
Heeft u vragen over woonzaken die niet technisch zijn? Dan kunt u terecht bij uw woonconsulent 

Maurice Verschueren. Hij is te bereiken via email: m.verschueren@wonenbreburg.nl of telefonisch 

via de klantenlijn: 088-496 0000. 

Buurtbeheerder vanuit WonenBreburg: Eric Wassing
Eric is uw buurtbeheerder en houdt dagelijks toezicht op de algemene zaken van uw woning en 

woonomgeving. U kunt Eric dus aanspreken voor alle praktische zaken in en rond uw woning.  

Hij is bereikbaar via e.wassing@wonenbreburg.nl of op 06 - 22 42 87 09.

Spreekuur
Als blijkt dat er een behoefte ontstaat voor een inloopspreekuur zal WonenBreburg daar een tijd 

en een plek voor kiezen en dat duidelijk maken aan de bewoners.
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Planning  

Uitnodiging voor kijkdag in de modelwoning
De woning aan de Olmstraat 22 is een modelwoning. Hier kunt u voorbeelden zien van het groot 

onderhoud en alle mogelijkheden goed bekijken. Bij deze brochure zit een uitnodiging om te  

komen kijken in de modelwoning. Alle medewerkers, die betrokken zijn bij het project, zijn tijdens 

de kijkdagen in deze woning aanwezig. Zij nemen dan met u de werkzaamheden door en uiter-

aard is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Waarom is het belangrijk dat u naar de kijkdag komt?

 U ziet de volgorde hoe we door de straat willen gaan om de woningen aan te pakken.

 U tekent voor akkoord voor de verbeteringen die we in uw woning willen uitvoeren.  

U leest hierover meer in de brochure.

 U maakt een afspraak voor een huisbezoek van WonenBreburg en de uitvoerder

 U kunt de verschillende keuzemogelijkheden zien

 U kunt zien of uw woning geschikt is voor zonnepanelen

 U ontmoet de aannemer, projectleider, woonconsulent en buurtbeheerder

Huisbezoek van WonenBreburg en uitvoerder
WonenBreburg komt bij u thuis langs, ruim voor de start van de werkzaamheden. Wij komen 

samen met uitvoerder André Peters. Tijdens deze huisbezoeken bekijken we uw woning en wordt 

samen met u vastgelegd wat er moet gebeuren. Zij leggen u vervolgens duidelijk uit wat er gaat 

gebeuren. Ook kunt u uw keuzes doorgeven. WonenBreburg en uitvoerder vertellen u waar u  

rekening mee moet houden en wat u moet regelen. Heeft u vragen? Zij beantwoorden deze 

graag! Het is handig om van te voren al een lijstje te maken met vragen. We kunnen uw vragen 

dan meteen beantwoorden. 

Tijdens de kijkdag maakt u een afspraak voor het huisbezoek van de opzichter.

Start van de werkzaamheden
De aannemer start eind september met de werkzaamheden in de eerste woning. De verwachting 

is dat alle werkzaamheden begin 2020 klaar zijn. 

De buitenwerkzaamheden worden later uitgevoerd dan de binnen werkzaamheden. We komen 

dus twee keer bij uw woning langs. Tijdens de kijkdagen kunt u precies zien wanneer de aanne-

mer bij u in en aan de woning start. U ziet dan ook de routing van de werkzaamheden.

Wij laten u precies weten wanneer uw woning aan de beurt is. Twee weken voor de start van de 

uitvoering komt de uitvoerder nog bij u langs met de planning. Met deze planning kunt u precies 

zien welke werkzaamheden er elke dag in uw woning worden uitgevoerd. Hij vertelt u dan welke 

spullen u weg moet halen en welke kamers u leeg moet maken. Uitvoerder André Peters komt één 

dag voor de start nog langs om de laatste zaken door te spreken. 

Oplevering
Zijn alle werkzaamheden in uw woning klaar? Dan leveren we de woning op. Dit betekent dat u, 

de opzichter en de aannemer de woning nalopen en beoordelen of de werkzaamheden goed zijn 

uitgevoerd. Alles wat nog niet goed is gedaan, noteert de opzichter op een opleverformulier.  

U en de opzichter ondertekenen dit formulier. De aannemer verhelpt, als het mogelijk is,  

direct eventuele gebreken of geeft aan wanneer zaken verholpen worden. Bent u tevreden  

met uw vernieuwde woning? Dan tekent u voor akkoord. U krijgt dan binnen 2 maanden uw  

ongemakkenvergoeding uitbetaald op uw bankrekening. Ook pas na de oplevering gaat uw 

nieuwe huurprijs in.



Contact

www.wonenbreburg.nl
 Op onze website logt u in op uw persoonlijke pagina met uw e-mailadres en het door u  

gekozen wachtwoord. U regelt op de persoonlijke pagina makkelijk en snel uw woonzaken 

online op het moment dat het u uitkomt, zoals het aanpassen van persoonlijke gegevens,  

facturen betalen en huurprijs- en woninginformatie.

 Online een reparatieverzoek inplannen? Ook dat kan via onze website, 24 uur per dag,  

7 dagen per week.

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail 

Klantenlijn 
088 - 496 0000

Onze klantenlijn is buiten kantooruren altijd te bereiken voor spoedreparaties.

Social mediakanalen – bereikbaar op werkdagen van 8.30  17.00 uur 

 06-51 04 49 77 (er wordt geen privacy gevoelige informatie gestuurd)

   WonenBreburg

 @wonenbreburg

 WonenBreburg

 WonenBreburg

 WonenBreburg

Woonwinkel
Schorsmolenstraat 48 in Breda.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.  

’s Middags zijn we op afspraak open tussen 13.30 - 17.00 uur.

Wij wensen u veel woonplezier! 

Deze brochure is met de  
grootste zorg samen gesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen  
rechten worden ontleend.
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