
Groot onderhoud aan 192 woningen aan de  
Jacob Romanstraat en Daniël Marotstraat in Breda

Het groot onderhoud gaat in september 2020 beginnen!
We pakken uw woning flink aan. We knappen de buitenkant en de binnenkant op en we  
maken uw woning energiezuinig. Er komen ook zonne panelen op het dak, waarvan de energie 
meteen naar uw eigen meterkast gaat.

Prettig wonen in 

Geeren-Zuid 
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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 nodigen u ook uit 
om de kijkwoning aan de Daniël Marotstraat 28 te bezoeken. In de kijkwoning 
hebben we de meeste werkzaamheden al uitgevoerd en krijgt u veel informatie. 
Deze brochure kunt u gebruiken om het allemaal nog eens na te lezen.

Ondanks de Corona, gaan de voorbereidingen van het groot onderhoud door. 
Hoe het allemaal zal verlopen kan niemand nog zeggen. We houden u hierover 
zo goed mogelijk op de hoogte.

Aannemer van Wijnen Breda BV gaat het werk doen
WonenBreburg koos aannemer van Wijnen Breda om de werkzaamheden uit 
te voeren. Deze aannemer heeft jarenlang ervaring met het uitvoeren van groot 
onderhoud in bewoonde toestand.

1
Wat gaan we doen? 

1.1 Onderhoudswerkzaamheden in alle woningen,  
 medewerking is verplicht én gratis

 De aluminium schuiframen van de slaapkamers aan de balkonzijde worden 
vervangen door nieuwe witte kunststof kozijnen. Eén deel hiervan is een 
draaikiepraam en gaat dus naar binnen open en kan ook in een ventilatie-
stand worden gezet. Het andere deel gaat naar binnen open zodat u het goed 
kunt wassen. Natuurlijk komt er overal HR++ glas en ventilatieroosters.

 Het enkelglas of dubbelglas in de woning vervangen we door HR++ glas met 
ventilatieroosters. Het klepraam boven de balkondeur krijgt HR++ glas.

 De voordeuren vervangen we.

 De woningen voldoen straks aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen: u krijgt 
ook een rookmelder in de woning.

 De kozijnen, ramen en balkondeuren worden aan de buitenzijde geschilderd.

 De gevelroosters in de keuken worden dichtgemaakt.

 Alle radiatoren krijgen nieuwe thermostatische kranen.

 De elektra installatie wordt gecontroleerd en gerepareerd waar nodig.

 Alle woningen worden onderzocht of er asbest aanwezig is. In de toiletvloer 
en de badkamervloer is meestal asbesthoudende lijm of colorvinyl aanwezig. 
Dit asbest halen we weg volgens de wettelijke regels. Ook in de keuken en hal 
kan deze asbesthoudende lijm of colorvinyl vloer aanwezig zijn. Als u dat wilt, 
dan halen we dat ook weg. Dit is niet verplicht en als u er bijvoorbeeld een 
laminaatvloer overheen heeft aangebracht, dan kan dit geen kwaad en kunt 
u de vloer gewoon laten liggen. Als u hier wel voor kiest, hou er dan rekening 
mee dat we deze lijm of vinyl moeten onderzoeken waarvoor we onder uw 
eigen vloerafwerking moeten zijn.
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We vervangen de gehele riolering van uw woning. Hierop sluiten we het toilet, 
badkamer en keuken aan. Daarom is het noodzakelijk dat we bij alle woningen de 
volgende werkzaamheden uitvoeren:

Vernieuwen toilet
U krijgt een nieuwe toiletpot, nieuwe wand- en vloertegels, nieuw plafond en 
gestucte muren. De muren betegelen we tot ongeveer 1,20 meter vanaf de 
vloer. U kunt uit verschillende kleuren wand- en vloertegels kiezen. Omdat we 
veel aanpassingen moeten uitvoeren aan de installaties, slopen we de achter-
wand van uw toilet. Hierachter brengen we nieuwe leidingen aan voor riool, 
ventilatie en waterleiding. Natuurlijk maken we weer een nieuwe muur zodat 
alle aansluitingen worden weggewerkt. Uw toilet wordt iets minder diep.  
U krijgt ook een nieuw verlaagd plafond waarboven de mechanische ventilatie 
box komt. U kunt eventueel kiezen voor een hogere toiletpot waarvoor u zelf 
betaalt. De kosten verrekenen we met de ongemakkenvergoeding.

Vernieuwen badkamer inclusief wand- en vloertegels
U krijgt een nieuwe wastafel met kraan, een nieuwe douchekraan, douchekop 
en glijstang. De kleur van wand- en vloertegels kunt u kiezen. De vloertegels 
hebben een antislip laag. De wandtegels komen in de hoek van de douche tot 
het plafond. We verlagen het plafond en werken dit netjes af. Boven de spiegel 
krijgt u een lichtpunt en een stopcontact bij de wastafel.

Aanpassingen in de keuken
Omdat we veel aanpassingen uitvoeren aan installaties, sluiten we uw keuken 
opnieuw aan. Dit doen we in alle woningen, ook als uw keukenblok niet  
wordt vervangen. 

De volgende werkzaamheden voeren we uit:

 Elektrische boiler verwijderen we. We maken nieuwe warmwaterleidingen 
tegenover het keukenblok achter de deur, deze lopen langs het plafond en 
werken we netjes weg.
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 Gasaansluiting verwijderen we en u krijgt een speciale aansluiting voor  
elektrisch koken.

 U krijgt van ons een nieuwe pannenset die geschikt is voor elektrisch koken. 
Heeft u nu alleen een kookplaat, dan krijgt u een nieuwe elektrische kookplaat. 
Heeft u een gasfornuis met oven, dan krijgt u een elektrisch fornuis met oven.

 Tegen de achterwand en zijkant van het keukenblok komt een voorzetwand. 
Hierachter worden alle leidingen zoals riool, waterleiding en elektra wegge-
werkt. De wand betegelen we en er boven komt stucwerk. U kunt kiezen uit 
enkele kleuren wandtegels.

 We maken een nieuwe aansluiting voor de wasmachine.

 Als we uw keukenblok niet vervangen, dan plaatsen we dit weer netjes terug.

Er zijn woningen die geen gasaansluiting hebben. Er hoeft dan geen 
ander kooktoestel te worden gebruikt. Dit betekent dat u geen nieuw 
kooktoestel en pannenset krijgt.

1.2 Onderhoudswerkzaamheden in de woning die niet standaard 
 overal worden uitgevoerd – WonenBreburg beoordeelt dit =
 gratis

De werkzaamheden die hieronder staan zorgen ervoor dat uw woning goed  
onderhouden blijft en worden uitgevoerd als dat noodzakelijk is. De opzichter 
van WonenBreburg beoordeelt dit in overleg met u tijdens een huisbezoek.  
Ook deze werkzaamheden zijn zonder huurverhoging, dus gratis.

Vernieuwen van de keuken
Wanneer we uw keuken vernieuwen is dat, inclusief 3 onderkastjes, 3 boven-
kastjes, wandtegels achter het keukenblok en nieuwe stopcontacten boven het 
aanrecht. In de kookhoek komt onderaan een nieuw dubbel stopcontact en 
bovenin een enkel stopcontact. U kunt kiezen uit verschillende kleuren aanrecht-
bladen, kastdeurtjes en wandtegels en verschillende typen deurgreepjes.  
Op de wanden boven het tegelwerk komt weer stucwerk. 

Overige werkzaamheden

 Wanneer het technisch noodzakelijk is, worden binnendeuren vervangen.

 De groepenkast passen we aan voor elektrisch koken en de zonnepanelen.  
Als het nodig is vernieuwen we de groepenkast helemaal.

Ziet uw keukenblok er nog netjes uit en zijn er geen zaken kapot?  
Dan komt deze niet in aanmerking voor vervanging. Dit bespreekt de 
opzichter met u tijdens het huisbezoek.

LET OP!

LET OP!
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1.3 Werkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw en de 
 algemene ruimten

We gaan veel werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw uitvoeren.  
De hele flat wordt aan de buitenzijde goed ingepakt met een dik pakket isolatie. 
In combinatie met nieuwe kleuren voor schilderwerk en de nieuwe entree,  
krijgen de flats een moderne nieuwe uitstraling. Op verschillende plaatsen in 
deze brochure ziet u hiervan foto’s van het eindresultaat.

Gevels
Alle buitenmuren die we isoleren krijgen een nieuwe afwerking. De bestaande 
platen van de buitenmuren die op de kop van het gebouw zitten verwijderen 
we. De buitenmuren van het balkon en op de kop van het gebouw krijgen  
extra isolatie. De laatste laag die zichtbaar is wordt gemaakt met steenstrips.  
De betonnen uitstraling verandert dus in een buitenmuur van baksteen. De zij-
muren van de balkons isoleren we en werken we af met wit stucwerk. Zoals op 
de plaatjes is te zien, komen de flats er heel anders uit te zien. De buitenmuur 
van de galerij krijgt extra isolatie die we afwerken met platen. Deze platen lijken 
op houten platen met een nerf. Hierdoor krijgt uw flat een mooie uitstraling.

Om de 4 flats toch van elkaar te laten verschillen, krijgen de flats de namen en 
extra kleuren van een seizoen. Deze namen staan op de entree en op de buiten-
muren van de kop van de flat. De voordeuren krijgen een kleur die past bij het 
seizoen. Per flat:

 Daniël Marotstraat 110-216: winter.  
De voordeuren worden blauw en een paar voordeuren worden wit.

 Daniël Marotstraat 2-106: lente.  
Voordeuren worden groen en een paar voordeuren worden geel.

 Jacob Romanstraat 128-234: zomer.  
Voordeuren worden geel en een paar voordeuren worden blauw.

 Jacob Romanstraat 20-126: herfst.  
Voordeuren worden roodbruin en een paar voordeuren worden licht oranje.
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Alle kozijnen, ramen en balkondeuren worden wit geschilderd. De nieuwe platen 
in het kozijn van de woonkamer worden  wit. De onderkant van de galerijen en 
balkons schilderen we ook wit. Het onderste deel van de flat, waar de bergin-
gen zitten, krijgt een lichtgrijze kleur. De hekken van de galerij zijn in 2018 nog 
geschilderd, dus daar is onderhoud niet nodig.
 

Centrale entree en trappenhuis
De hoofdingangen vervangen we helemaal. Er komen nieuwe brievenbussen, 
een nieuw dak boven de hoofdingang en natuurlijk goede verlichting. Veel glas 
in de nieuwe ingang zorgt dat u goed naar binnen en buiten kunt kijken. Dit 
voelt veiliger aan. Hierboven ziet u een indruk van de nieuwe hoofdingang.

De trappenhal knappen we ook aan de binnenkant flink op. We brengen een 
nieuwe laag aan op de vloeren en trappen en schilderen alle wanden. Op de 
begane grond vervangen we de glazen bouwstenen door een grote glazen ruit. 
Dit geeft veel meer licht in de hal van de hoofdingang.

Bergingsgangen, bergingen en garages
De plafonds van bergingsgangen, alle individuele bergingen en garages isoleren 
we. Dan hebben de huurders die er net boven wonen ook een warme vloer.  
Ook vervangen we in verschillende bergingen en garages het riool van de  
woning die er boven ligt. We isoleren de leidingen voor de warmte van  
Ennatuurlijk opnieuw.

Daken
Bovenop het dak brengen we een extra isolatie aan Hier komt een nieuwe laag 
dakbedekking. Op het dak van elke flat komen 192 zonnepanelen. Elke woning 
krijgt daarvan 4 zonnepanelen die op de eigen meter worden aangesloten.
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1.4 Verplichte werkzaamheden die een verplichte 
 huurverhoging hebben

In het najaar van 2019 hebben we u al gevraagd wat u van onze plannen vond. 
Meer dan 80% van de huurders heeft aangegeven daarmee in te stemmen. 
Daarom gaan we deze werkzaamheden bij alle huurders doen. De huurverho-
ging krijgt u pas wanneer het werk in uw woning klaar is. 

Uw huurverhoging is verlaagd!
Uw huurverhoging na het groot onderhoud is verlaagd. U zou na het groot  
onderhoud eerst e 13,- per maand meer betalen dat is verlaagd naar e 5,81 
per maand. Dit is de uitleg waarom.
 
U betaalt op dit moment e 293,39 per jaar aan vastrecht van warmte van  
Ennatuurlijk. Dit bedrag zit in uw voorschot per maand dat u aan WonenBreburg 
betaalt. Na het groot onderhoud is het bedrag van vastrecht van de warmte  
e 379,67 per jaar. WonenBreburg heeft u beloofd dat uw vaste lasten per 
maand niet stijgen en daarom betaalt WonenBreburg het verschil van dit vast-
rechtbedrag voor u. De rekensom laat zien dat het nieuwe bedrag e 379,67 
– het oude bedrag e 293,39 = e 86,28 verschil door WonenBreburg betaald 
wordt per jaar. Gedeeld door 12 maanden is dat e 7,19 per maand. Als we dan 
e 7,19 van de e 13 aftrekken, blijft er nog e 5,81 over voor u om te betalen 
als huurder per maand.
 

Er verandert nog 1 ding: na het groot onderhoud betaalt u de vastrechtkosten en 
variabele kosten niet meer aan WonenBreburg maar rechtstreeks aan Ennatuurlijk.

Hieronder staat nog een keer wat de werkzaamheden zijn:

 Vervangen van enkel glas en dubbelglas door HR++ glas inclusief  
ventilatieroosters.

 Bestaande mechanische ventilatiesysteem vervangen.

 Dakisolatie aanbrengen.

 Vervangen elektrische boiler en aansluiten op warmtenet.

 Aanleggen individuele aansluiting met eigen GJ-meter.

 Onderkant eerste woonlaag isoleren (plafonds bergingen, garages en gangen).

 Gasaansluiting verwijderen inclusief aansluiting elektrisch koken maken.

Hoe werken de mechanische ventilatie en de roosters?
Wij plaatsen een mechanische ventilatiebox boven het verlaagde plafond van het 
toilet. U ziet daar verder niets van. Dit is uw eigen box die u zelf kunt regelen met 
een schakelaar met standen die in de keuken komt te hangen. De afzuigpunten 
zitten in de keuken, badkamer en het toilet. Voor de badkamer zit er een digitale 
voeler in deze box die het vocht meet en wanneer het nodig is vanzelf meer lucht 
afzuigt. De ventilatiebox zorgt voor het afvoeren van vochtige en vervuilde lucht 
in uw woning. Dit voorkomt schimmel en is belangrijk voor uw gezondheid. In de 
woonkamer komt een CO2 meter. Deze meter kan de mechanische ventilatiebox 
automatisch aansturen als dit nodig is voor een goede luchtkwaliteit.

LET OP!
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Doordat de ventilatie lucht afzuigt, is het ook belangrijk dat er ook verse bui-
tenlucht binnen kan komen. Daarom plaatsen we in de keuken, woonkamer en 
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.

U kunt het beste ventileren door ventilatieroosters altijd open te laten. Na het 
douchen en koken kunt u het beste luchten door de deur 20 minuten wijd open 
te zetten. Door ventileren en luchten gaan warmte en energie verloren. De extra 
kosten die u hiervoor maakt, verdient u terug. Het kost namelijk veel minder 
energie om een goed geventileerde woning op temperatuur te houden. Het is 
voordeliger om elke dag wat frisse lucht op te warmen, dan een vochtig huis 
warm en comfortabel te stoken. Bovendien is het in een woning  
die niet vochtig is, veel prettiger en gezonder leven en wonen.

U kunt geen afzuigkap aansluiten op de mechanische ventilatie. Dat kan 
ook niet in de bestaande situatie. Het is alleen mogelijk om een afzuig-
kap zonder motor aan te sluiten.

Overgang naar individuele stadsverwarming
Ennatuurlijk neemt de levering van warmte voor woningverwarming en warm 
kraanwater over. Zij plaatsen daarvoor in de keukenkast, tegenover het keuken-
blok achter de keukendeur, een zogenaamde afleverset met een eigen GJ-meter. 
Dit betekent voor u het volgende:

 U krijgt warmwater via deze afleverset, dus niet meer via een elektrische boiler.

 U krijgt van ons te horen op welke datum uw woning overgaat naar  
Ennatuurlijk. Vanaf die datum wordt Ennatuurlijk uw nieuwe warmteleveran-
cier. En betaalt u uw maandelijkse voorschot aan Ennatuurlijk en stopt het 
voorschot dat u betaalt voor warmte aan WonenBreburg. U krijgt natuurlijk 
een (tussentijdse) afrekening van WonenBreburg. 

 Op het moment van overgaan naar Ennatuurlijk, is de stand op uw GJ-meter 
de beginstand voor Ennatuurlijk. Op dat moment wordt de meterstand pas 
opgenomen.

 Ennatuurlijk mag zonder uw toestemming uw betalingsvoorkeur niet van  
WonenBreburg overnemen. Het is daarom belangrijk om uw betalingsvoor-
keur door te geven. Betaalt u via handmatige overschrijving of liever via auto-
matische incasso? Daarvoor stuurt Ennatuurlijk u een brief met uitleg.

 Na het plaatsen van de afleverset verwelkomt Ennatuurlijk u als klant met een 
welkomstbrief. In deze brief vindt u uw klantnummer. Ook de algemene leve-
rings- en aansluitvoorwaarden zijn bijgevoegd bij de brief. U kunt deze alvast 
bekijken op de website: https://ennatuurlijk.nl/downloads.

 Wij zullen zorgen voor goede overdracht van gegevens aan Ennatuurlijk.  
Maar misschien moet u zichzelf aanmelden bij Ennatuurlijk. Dit kan via uw 
persoonlijke account op Mijn Warmte (www.mijnwarmte.nl). Daar kunt u ook 
diverse gegevens doorgeven zoals rekeningnummer en verhuizing. Nu hoeft 
u nog niets te doen. U krijgt hier later meer informatie over hoe dit 
precies geregeld wordt.

LET OP!
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 Meer informatie over Ennatuurlijk en hun warmte vindt u op de website  
www.ennatuurlijk.nl. Zij hebben de antwoorden op veel gestelde vragen  
alvast voor u op een rij gezet. Staat uw vraag daar niet tussen?  
Dan kunt u ze telefonisch bereiken via 085 - 273 45 67 of per e-mail via  
klantenservice@ennatuurlijk.nl. Ennatuurlijk is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

 Omdat we de afleverset in de keukenkast plaatsen, blijft er minder bergruimte 
over. Daarvoor in de plaats krijgt u een extra bovenkast in de keuken. Op de-
zelfde plaats als waar nu de boiler hangt.

Het voorschot voor koud water blijft u aan WonenBreburg betalen.  
Dit wordt zoals u gewend bent, jaarlijks afgerekend.

Verwijderen gasmeter en aanpassen elektra
Tijdens het groot onderhoud verwijdert Enexis de gasmeter en past de 
elektriciteits aansluiting aan. Dit betekent voor u het volgende:

 U moet uw contract met de gasleverancier opzeggen. Wij geven vooraf aan 
op welke datum u dit kunt doen. Op het moment dat Enexis de gasmeter ver-
wijdert, wordt de meterstand opgenomen. Deze meterstand is voor de eindaf-
rekening van het gas.

 Uw gasleverancier krijgt automatisch een bericht wanneer de gasmeter uit de 
woning is gehaald. Daarna stopt voor u het betalen van vastrecht en verbruik 
van gas. U krijgt geen boete voor het tussentijds stoppen van het gascontract 
en er is geen sprake van een contractbreuk.

 Enexis past de elektriciteitsaansluiting aan zodat u elektrisch kunt koken.  
U betaalt hiervoor niets meer dan nu.

 Doordat we de boiler voor warmwater uit uw keuken verwijderen en u  
4 zonnepanelen krijgt, gaat uw elektrarekening omlaag. Uiteraard is dit ook 
afhankelijk van het bewonersgedrag.

LET OP!
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incl. BTW  
en montage

e 96,00 
e 202,00 
e 18,00 
e 62,00 

e 423,00 

e 89,00 
e 113,00 
e 106,00 
e 82,00  

Verbeteringen tegen eenmalige contante betaling

Bovenkastje 60 cm breed, standaard hoogte
Onderkastje met lade, 60 breed (excl. blad)
Aanrechtbladverlenging (per 10 cm extra)
Maken uitsparing in verlengd keukenblad
Maken aansluiting vaatwasser in keuken (kraan, afvoer, elektra,  
extra groep in meterkast), alleen in combinatie met aanpak keuken
Extra wandtegelwerk per m2

Verhoogde toiletpot meerprijs (6+)
Meerprijs thermostaatkraan in badkamer i.p.v. mengkraan
Stopcontact in de hal

Alle prijzen zijn incl. BTW en montage

1.5 Verplichte werkzaamheden waarvoor u een verplichte  
 verhoging van de servicekosten krijgt

Zonnepanelen
In het najaar van 2019 hebben we u ook gevraagd wat u van zonne-
panelen vond. Daarbij hebben we aangegeven dat de servicekosten 
met e 8,- per maand omhoog gaan. Meer dan 75% van de huur-
ders heeft aangegeven daarmee in te stemmen. Iedere huurder krijgt 
4 zonnepanelen op het dak. Servicekosten tellen niet mee voor uw 
eventuele huurtoeslag en worden niet in de huurverhogingen mee-
gerekend. 

We zorgen voor de aansluiting op uw meterkast. In de meterkast wordt ook een 
opbrengstmeter opgehangen waarop u kunt zien wat de actuele opbrengst is in 
kWh en wat de totale opbrengst is. Met zonnepanelen bespaart u elke maand 
op de energiekosten en u weet zeker dat u duurzame groene stroom heeft. 

Bekijk uw voordeel
 
Opbrengst 4 zonnepanelen = verlaging van energielasten per maand* e 16
Betalen extra servicekosten per maand e 8
Uw voordeel per maand e 8

* Dit is een schatting.

1.6 Extra keuzes waarvoor u zelf direct en 1x voor betaalt

Als we toch bezig zijn, kunt u kiezen voor extra verbeteringen voor uw woning. 
Deze betaalt u eenmalig. WonenBreburg trekt het totaalbedrag 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.

LET OP!
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Huurtoeslag
De extra verbeteringen aan uw woning hebben gevolgen voor uw huur. U krijgt 
een huurverhoging. 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 na het groot onderhoud meer huurtoeslag krijgt.
Dat betekent dat uw nieuwe huurtoeslag deze huurverhoging voor een groot 
deel goed maakt. 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. 

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag?
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.

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 of wijzigen.

LET OP!
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2
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 als er werkzaamheden uitgevoerd worden.  
Wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken. U kunt daarom gebruik 
maken van:

Een douche unit
Heeft u tijdelijk geen warm water in uw woning? Dan kunt u in de douche unit 
douchen. In deze unit zitten meerdere gescheiden douches. Mannen en vrou-
wen zijn gescheiden en hebben hun eigen unit. Wilt u hiervan gebruik maken? 
Overleg dit dan met de uitvoerder of opzichter, dan krijgt u een sleutel hiervoor. 
U moet de unit na het douchen netjes 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 verzorgt de aannemer. De aannemer 
leegt het chemisch toilet voor u.
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Rustwoning
Wanneer u aan het geluid wilt ontsnappen, kunt u gebruik maken van één van 
de rustwoningen. Hier kunt u op uw gemak zitten met een kopje koffie of thee. 
De opzichter vertelt u bij het huisbezoek welke woning u kunt gebruiken. Ook 
kan hij u vertellen hoe en wanneer u de sleutel kunt krijgen van deze woning.

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

Afdekken vloeren
Op alle plaatsen waar de aannemer werkt in de woning, dekt hij de vloer af ter 
bescherming van de vloerafwerking. Dat hoeft u zelf niet te doen. 

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
Tijdens het werk kan overdag de elektra en het water afgesloten worden.  
De aannemer zorgt ervoor dat u elke avond weer elektra en koud water in uw 
woning heeft.

Kooktoestel
Vernieuwen wij uw keuken en kunt u een paar dagen niet koken? Dan mag u 
van ons een elektrische kookplaat lenen.

Verwarming
Wanneer we de verwarming aanpassen kunt u de verwarming niet aanzetten. 
Dit kan enkele dagen duren. U kunt tijdens deze werkzaamheden gebruik  
maken van een elektrische verwarming.

Overig
Wilt u van bovenstaande mogelijkheden gebruik maken? Geef dit aan bij de 
opzichter. Hij bespreekt dit dan met u tijdens het huisbezoek en maakt er met 
u afspraken over. Heeft u meer ondersteuning of hulpmiddelen nodig? Geef dit 
dan alvast door tijdens het huisbezoek voorafgaande aan de werkzaamheden. 
We overleggen met u wat de mogelijkheden zijn.
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Uw medewerking

Helpt u ons mee om de komende werkzaamheden zo snel mogelijk en zo goed 
mogelijk te laten verlopen? Het belangrijkste is dat de vakmannen overal gemak-
kelijk bij kunnen. Laat geen spullen in de weg staan, zo voorkomt u schade!

Wilt u alstublieft:

 Uw kostbare en/of dierbare spullen wegzetten of weghalen van de plekken 
waar we gaan werken? 

 Geen contant geld in uw woning bewaren? En uw sieraden uit het zicht  
leggen? 

 Uw toilet, badkamer en keuken helemaal leegmaken? Ook de lampen moeten 
van het plafond gehaald worden.

 Er voor zorgen dat de vakmannen rond de kozijnen kunnen werken?  
Ze hebben een meter vrije werkruimte nodig.

 Alle andere plekken vrijmaken waar de aannemer bij moet zijn? 

 Uw spullen goed afdekken met afdekplastic tegen stof?

 Planten, gordijnen, lampen, douchewanden enzovoorts weghalen waar dit 
nodig is?

 Schilderijen en andere spullen aan de wanden weghalen? Dit omdat er bij de 
breekwerkzaamheden trillingen vrijkomen, die u in uw woning kunt voelen.

 Uw balkon leegruimen?

 Rolluiken, screens, zonneschermen, schotelantennes en bloembakken aan de 
buitengevel weghalen?

 Rekening houden met uw huisdieren; zij kunnen last hebben van de  
verbouwing!

 Voldoende ruimte vrijmaken in de berging of garage ten behoeve van het 
isoleren van de plafonds? De opzichter of uitvoerder geeft aan hoeveel ruimte 
nodig is. Heeft u veel spullen in de berging staan? Bespreek dit dan met de 
opzichter of uitvoerder.

Voor de start van de werkzaamheden plakt de aannemer alle vloeren 
van de ruimtes af, waar hij werkt. De opzichter vertelt tijdens zijn huis-
bezoek 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 de opzichter of uitvoerder.

Voor de werkzaamheden aan de gevel moeten rolluiken en andere zon-
wering tijdelijk worden verwijderd. U moet zelf zorgen voor het verwij-
deren en terugplaatsen van de zonweringen en rolluiken.

LET OP!

LET OP!
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Goed om te weten
De uitvoerder kunt u dagelijks vinden in de bouwkeet. Ook onze opzichter en 
woonconsulent zijn daar regelmatig aanwezig.

Dagplanning
Voor de start van de werkzaamheden krijgt u voor uw woning een planning met 
de werkzaam 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. We informeren u dan vooraf.

Overlast omgeving
Voordat wij aan uw woning beginnen en nadat uw woning klaar is heeft u ook 
overlast van de werkzaamheden die we in de andere woningen uitvoeren.  
Dat kan door geluid van de werkzaamheden aan de buitenkant van de flat  
zijn of bijvoorbeeld bij de entree. Maar ook door ruimte voor een bouwlift,  
kraan en opslag van bouwmaterialen. Hierdoor kunt u uw auto misschien niet 
overal op het parkeerterrein 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 de dagvergoeding voor de werk-
zaamheden. Meer informatie over de vergoedingen vindt u in hoofdstuk 6.

Zelf aangebrachte voorzieningen, WVG- en/of WMO-aanpassingen
Een aantal bewoners heeft in en aan hun woning zelf aanpassingen aange-
bracht. Bij het huis bezoek bekijkt de opzichter deze. Soms mogen deze blijven 
zitten. U moet ze weghalen als de aannemer door de aanpassingen zijn werk 
niet goed kan doen. Om aan de buitenkant van het gebouw te kunnen werken 
en bijvoorbeeld de kozijnen te kunnen vervangen, moeten er bijvoorbeeld stei-
gers geplaatst worden. WonenBreburg brengt de zelf aangebrachte voorzienin-
gen 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-voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)? Dan haalt de 
aannemer deze weg en plaatst ze terug als de werkzaamheden klaar zijn.

Zonwering, rolluiken of schotelantenne
Een zonwering, rolluik of schotelantenne is ook een ‘zelf aangebrachte voor-
ziening’. U moet er zelf voor zorgen dat de zonwering, rolluik of schotelantenne 
verwijderd wordt en weer opgehangen wordt. Mochten de rolluiken niet meer 
passen op de nieuwe kozijnen, dan moet u zelf bekijken welke mogelijkheden 
voor u zijn om uw bestaande rolluiken weer terug te plaatsen. Eventuele bijko-
mende kosten komen daarvoor helaas voor uw rekening.
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Uw aanwezigheid tijdens de werkzaamheden

De vakmannen werken van 7.30 tot 16.30 uur. Om 07.00 uur zijn de eerste 
vakmannen in de buurt aanwezig om de werkzaamheden voor die dag voor te 
bereiden.

 U moet zelf de deur open doen voor de vakmannen, u kunt uw sleutel niet 
aan de vakmannen geven. U moet dus zelf in de woning zijn als de vakman-
nen werken. Bent u niet thuis, maak dan afspraken met uw familie, kennissen 
of buren zodat er altijd iemand aanwezig is die de deur kan openen.

 Het is belangrijk dat u tijdens de werkzaamheden thuis bent. U bent immers 
zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om uw woning.

 Als u niet thuis bent, kunnen de werkzaamheden in uw woning niet plaats-
vinden. Dit heeft dan ook gevolgen voor de gehele planning, dus ook voor uw 
buren!

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

Sleutel afgeven
Lukt het u niet om zelf in uw woning te zijn? En lukt het niet om afspraken te 
maken met buren of familie? Dan tekent u samen met de aannemer een papier: 
de sleutelverklaring.

Wij werken zo goed en netjes mogelijk, maar u blijft zelf wel verant-
woordelijk voor uw eigendommen.

Tijdens de werkzaamheden staan de (voor)deuren vaak open. Een dief is 
dan makkelijk in uw woning! WonenBreburg en de aannemer zijn daar-
voor 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 wo-
ning is. Natuurlijk 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 ongemak-
kenvergoeding kunt u gebruiken om even ergens anders te verblijven, bijvoor-
beeld in een vakantiepark.

Zijn er bijzondere omstandigheden? Of gaat u voor langere tijd weg? Laat dit 
dan aan de opzichter en aan de uitvoerder weten. We proberen dit dan samen 
met u op te lossen.
 

LET OP!

LET OP!
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Schade en verantwoordelijkheid

Wij doen er alles aan om schade aan uw woning en uw eigendommen te 
voorkomen. Wat als er wel schade ontstaat?

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

Stap 1 
Ziet u schade? Meld 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 scha-
de 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 of WonenBreburg.

Wat te doen als uw verzekering niet overgaat tot uitkeren of wanneer u niet ver-
zekerd bent? Meldt dit dan aan de opzichter. Hij neemt uw melding samen met 
de woonconsulent in behandeling.

6
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 kunt 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 de 
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 aannemer verwacht straks in totaal 15-20 werkdagen nodig te hebben om 
de werkzaamheden in uw woning uit te voeren. We tellen daar nog 6 dagen bij 
op (3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden en 3 dagen nadat uw wo-
ning klaar is). In totaal dus 21-28 dagen.

Het definitieve aantal dagen wordt na afronding van de werkzaamheden 
bepaald. We rekenen met kalenderdagen, dus feestdagen en weekenden 
tellen we ook mee.

LET OP!
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Hoe hoog is de vergoeding? 
Dit hangt samen met welke werkzaamheden er in uw woning worden  
uitgevoerd.

Bij uitvoering van alleen de verplichte werkzaamheden
Het verplichte pakket bestaat uit de werkzaamheden uit hoofdstuk 1.1  
van deze brochure. 
Hiervoor ontvangt u een vergoeding van e 32,00 per kalenderdag.  
Dit krijgt dus iedereen.

Verplichte werkzaamheden plus asbestsanering in keuken of hal
Is er naast het verplichte pakket ook sprake van asbestsanering in keuken of  
hal van uw woning? 
Dan ontvangt u een vergoeding van e 39,40 per kalenderdag. 

Rekenvoorbeeld:
Als we op woensdag starten en 14 werkdagen later op maandag klaar zijn, zijn  
dit 20 kalender dagen. Hier tellen we 6 dagen bij, dus totaal 26 kalenderdagen.  
U ontvangt dan een vergoeding bij het verplichte pakket van e 832,00  
(= 26 dagen x e 32,00).

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 verbeterin-
gen tegen eenmalige betaling? Dan verrekenen wij de kosten hiervan met uw 
vergoeding.

Heeft u een huurachterstand of een openstaande vordering bij  
WonenBreburg? Dan verrekenen wij dit met de vergoeding.

U ontvangt alleen de ongemakkenvergoeding als u een lopend huur-
contract heeft tijdens het groot onderhoud en volledige medewerking 
verleent aan het onderhoud.

LET OP!

LET OP!
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7
Planning

Voorbeeldwoning
De woning aan Daniël Marotstraat 28 is een kijkwoning. Hier kunt u voorbeelden 
zien van het groot onderhoud en alle mogelijkheden goed bekijken. U krijgt een 
uitnodiging om te komen kijken in deze woning. Vanwege de Coronamaatregelen 
is één persoon van de aannemer tijdens de kijkdagen in deze woning aanwezig. 
Hij neemt dan met u de werkzaamheden door.  
Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Kijkdagen?
Waarom is het belangrijk dat u naar de kijkdag komt?

 U kunt de verschillende keuzemogelijkheden zien.

 U ziet in welke volgorde we de blokken aan gaan pakken.

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

 U ontmoet de aannemer, opzichter, woonconsulent en buurtbeheerder.

Huisbezoek van WonenBreburg en uitvoerder
Opzichter Guus-Jan Heeren (WonenBreburg) en uitvoerder Willem van Orsouw 
(van Wijnen Breda) komen bij u thuis langs, ruim voor de start van de werkzaam-
heden. Zij nemen soms ook woonconsulent Annet den Hollander mee. Tijdens 
deze huisbezoeken bekijken we uw woning en wordt samen met u vastgelegd 
wat er moet gebeuren. (Het kan zijn dat vanwege de Coronamaatregelen de huis-
bezoeken anders verlopen. Dit wordt van tevoren duidelijk gecommuniceerd).
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Zij leggen u daarna duidelijk uit wat er gaat gebeuren. Ook kunt u uw keuzes 
doorgeven. De opzichter 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 tevoren 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 begin september 2020 met de werkzaamheden in de eerste 
flat. De verwachting is dat alle werkzaamheden in alle woningen eind 2021 klaar 
zijn. De volgorde van de flats is als volgt:

 Eerste flat: Daniël Marotstraat 110-216

 Tweede flat: Daniël Marotstraat 2-106

 Derde flat: Jacob Romanstraat 128-234

 Vierde flat: Jacob Romanstraat 20-126

De buitenwerkzaamheden worden niet helemaal tegelijk uitgevoerd met de 
werkzaamheden binnen. Het kan dus zijn dat de algemene werkzaamheden aan 
buitenmuren, hoofdingang en bergingen langer duren.

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. De uitvoerder komt een dag voor
de start nog langs om de laatste zaken door te spreken. Zijn er veranderingen? 
Dan hoort u dat op tijd van ons. We proberen alle werkzaamheden in uw woning 
in 15 - 20 werkdagen te doen. U krijgt een kalender waarop u kunt zien wat per 
dag de geplande werkzaamheden zijn.

Is al het werk klaar?
Is al het werk klaar in uw woning? Dan leveren we de woning op. Dit betekent 
dat u, de opzichter en de aannemer de woning nalopen en bekijken of de werk-
zaamheden goed zijn uitgevoerd. Alles wat nog niet goed is gedaan, noteert de 
opzichter digitaal. U en de opzichter ondertekenen dit. De aannemer lost, als het 
mogelijk is, dingen die eventueel niet goed zijn gelijk op. Bent u tevreden met uw 
vernieuwde woning? Dan tekent u voor akkoord. U krijgt dan normaal gesproken 
binnen 2 maanden uw ongemakkenvergoeding uitbetaald op uw bankrekening. 
Ook dan pas gaat uw eventuele nieuwe huurprijs in.
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8
Contactpersonen

Wie spreekt u aan en waarvoor? 

Uw klankbordgroep
Er is in uw buurt een klankbordgroep actief. Zij kijken samen met het Bewoners-
platform WonenBreburg Breda wat het beste is voor de bewoners. De komende 
maanden overlegt WonenBreburg regelmatig met uw klankbordgroep hoe het 
gaat met het groot onderhoud.

  Uitvoerder vanuit de aannemer is Willem van Orsouw
Hij regelt alle uitvoeringszaken met de vakmannen. Tijdens de werkzaamheden 
in de woning is hij uw eerste aanspreekpunt. U ziet hem dus veel tijdens de 
uitvoering van het project. Voor alle technische vragen over het project kunt u bij 
hem terecht. U kunt hem bellen op 06 - 51 14 51 00. 

  Opzichter vanuit WonenBreburg is Guus-Jan Heeren
Hij komt bij u op huisbezoek en is van maandag t/m vrijdag op het werk  
aanwezig. U ziet hem dus veel tijdens de uitvoering van het project. Voor alle 
technische vragen over het project kunt u bij hem terecht. U kunt hem bellen 
op 076 - 530 84 88. U kunt hem ook mailen via gj.heeren@wonenbreburg.nl. 
Tevens vindt u hem regelmatig in de bouwkeet.

  Woonconsulent vanuit WonenBreburg: Annet den Hollander
Heeft u vragen over woonzaken die niet technisch zijn? Dan kunt u terecht bij 
uw woonconsulent Annet den Hollander. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag te bereiken via e-mail: a.denhollander@wonenbreburg.nl of tele-
fonisch via 076 - 530 84 23.

  Buurtbeheerder vanuit WonenBreburg: Marjolein Wardenaar
U kunt uw buurtbeheerder aanspreken voor alle praktische zaken in en rond  
uw woning. Zij is bereikbaar via e-mail: m.wardenaar@wonenbreburg.nl of  
telefonisch via 076 - 530 84 64.

Heeft u geen of een nieuw e-mailadres?
Geef dit dan door aan uw woonconsulent Annet den Hollander via  
a.denhollander@wonenbreburg.nl. Heeft u geen e-mailadres en geen computer 
of smartphone? Geen nood. U krijgt alle informatie ook per post.  
Wilt u uitleg? Bel dan ook uw woonconsulent Annet den Hollander.
Zij komt hiervoor graag bij u langs.



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 huur prijs- 
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 media-kanalen – 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.

In verband met de Coronamaatregelen is de woonwinkel alleen open 
voor mensen die een afspraak hebben gemaakt. Houd u onze website 
goed in de gaten voor informatie over de openingstijden. 

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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