
Groot onderhoud aan 200 woningen in de Kruidenlaan,  
Melisseweg, Ganzerikhof, Zuringhof, Selderhof, Baziel
kruidhof, Wijnruitweg, Dovenetelhof en Bilzenkruidhof

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 gasloos. U kunt ook kiezen voor zonnepanelen op het dak. De energie die dit oplevert 
gaat meteen naar uw eigen meterkast! 

Prettig wonen in 

de Kruidenbuurt
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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 uit
nodigen om de modelwoning aan de Ganzerikhof 15 te bezoeken.  
In de model woning 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.
Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u 24 uur per dag kijken op  
de Cobee app. In juni ontvangt u hiervoor een inlogcode. Heeft u deze niet? 
Neem dan contact op met uw woonconsulent, Kelly van Hoof. 

Aannemer Huybregts Relou gaat het werk doen
WonenBreburg koos aannemer Huybregts Relou om de werkzaamheden uit  
te voeren. Deze aannemer heeft al jarenlang ervaring met het uitvoeren van 
groot onderhoud. De afgelopen jaren voerden zij al meer projecten voor  
WonenBreburg uit.

1
Wat gaan we doen? 

1.1 Onderhoudswerkzaamheden bij alle woningen,  
 medewerking is verplicht én gratis

 Alle ramen en raamkozijnen in uw woning worden vervangen door kunststof 
ramen en kozijnen, met daarin HR++ glas. Alleen de voor en achterdeur  
blijven van hout (ze worden wel vernieuwd). 

 Aan de voorzijde in uw woonkamer blijft dit een groot raam. Aan de achter
kant komt een draai/kiepraam. De kozijnindeling op de eerste verdieping  
blijft hetzelfde. Alle ramen worden draai en draai/kiepramen, naar binnen 
draaiend uitgevoerd. De grootte van de kozijnen blijft hetzelfde. Houdt u er 
wel rekening mee dat de ramen naar binnen gaan draaien. Het kan zijn dat 
uw gordijnen, lamellen etc. aangepast of vervangen moet worden. In de  
kozijnen op de eerste verdieping en in de keuken komen ventilatieroosters.  
In de woonkamer komt een nieuw ventilatierooster onder de nieuwe onder
dorpel van het kozijn, aan de binnenkant achter de radiator.

 De kleur van de kozijnen wordt grijs of wit, dit is afhankelijk van het blok 
waarin u woont.

 We schilderen al het houtwerk aan de tuinkant van de berging en herstellen 
eventueel houtrot.

 U krijgt een nieuwe voordeur. U mag zelf hiervoor een model uitkiezen.  
De kleur van uw voordeur wordt donkerblauw, donkerrood of okergeel.  
Ook dit is afhankelijk van het blok waarin u woont.

 De buitenzijde van de woningen is door de architect ontworpen. De kleur  
van de kozijnen en de voordeur is afhankelijk van het blok waarin u woont. 
Tijdens de kijkdagen kunt u zien in welk blok u woont en welke kleuren  
kozijnen en voordeur u krijgt.
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 De groepenkast wordt vernieuwd wanneer deze nog niet is voorzien van  
4 groepen, 2 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar.

 Wanneer u nog geen 1x35 A aansluiting heeft vanuit Enexis, wordt uw  
bestaande aansluitwaarde verhoogd.

 In de buitengevel zit al isolatiemateriaal, dit wordt aangevuld, zodat dit vol
doet aan de huidige norm.

 We maken het metselwerk schoon en vochtafstotend. 

 We herstellen het metselwerk en voegwerk waar dat nodig is.

 Elektrainstallaties worden gecontroleerd en gerepareerd waar nodig.

 We vervangen dakpannen en goten. Wegens het aanbrengen van isolatie 
wordt het dak verhoogd. Deze werkzaamheden worden van buitenaf gedaan.

 De schoorstenen worden opgeknapt.

 Indien noodzakelijk vervangen we de regenpijpen. 

 Slechte bergingsdeuren worden vervangen. Achterdeuren worden structureel 
vervangen.

 Werkzaamheden in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen; in elke  
woning komt een rookmelder en een lamp bij de voor en achterdeur.  
Heeft u al een lamp bij de voor of achterdeur? Dan blijft deze hangen.

 In de woningen met een open verbrandingstoestel (geiser of kachel) komt  
een koolmonoxidemelder.

 Bij alle woningen onderzoeken we of er asbest aanwezig is. Afhankelijk van 
waar dit zit, halen we het (in overleg met u) weg of schermen we het goed af 
volgens de wettelijke regels.

 We vervangen alle radiatoren in uw woning.

 Uw woning wordt aangesloten op de stadsverwarming. We onderzoeken op 
dit moment nog waar de afleverset het beste kan komen te hangen. We halen 
de ketel op uw zolder weg (als deze van WonenBreburg is).

 Om de stadsverwarming aan te kunnen sluiten en de elektra te vernieuwen 
moet er in de voortuin een sleuf naar de straat gegraven worden.  
U hoort van tevoren wanneer we dit bij u gaan doen en waar u rekening  
mee moet houden.

 In uw woning gaan we mechanische ventilatie aanbrengen.

Wij plaatsen een unit voor mechanische ventilatie op uw zolder. Deze zorgt voor 
het afvoeren van vochtige en vervuilde lucht in de woning. Dit voorkomt schim
mel en is belangrijk voor uw gezondheid. De afzuigpunten zitten in de keuken, 
badkamer en toilet. In de badkamer wordt er automatisch harder afgezogen 
wanneer de lucht in de ruimte te vochtig wordt.

Doordat de ventilatie lucht afzuigt, is het ook belangrijk dat er ook verse buiten
lucht binnen kan komen. Daarom plaatsen we in de keuken en slaapkamers 
ventilatieroosters boven in de ramen. Deze zijn winddruk geregeld, wat betekent 
dat er automatisch een klepje in het rooster bij harde wind dichtgaat om te  
regelen dat het dan niet te veel gaat tochten in huis.
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In de woonkamer komt een speciaal ventilatiesysteem: Moveair. Dit systeem 
houdt in dat er een speciale ventilatieopening in de dorpel onder het nieuwe 
raam komt. De verse buitenlucht komt binnen bij de radiator. De buitenlucht die 
langs de radiator naar binnen komt wordt hierdoor meteen opgewarmd.

U kunt het beste ventileren door de ventilatieroosters open te zetten. (Na het 
douchen en koken kunt u het beste luchten door een deur of (klep)raam 20 mi
nuten 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 name
lijk 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.

Stadsverwarming
Zoals hierboven omschreven gaan we uw woning aansluiten op het stadsver
warmingsnetwerk. Dit netwerk is van Ennatuurlijk. Zij gaan de warmte in uw 
woning leveren. Er veranderen niet alleen een aantal zaken in uw woning,  
maar ook in de manier van afrekenen en met uw energieleverancier.
De zaken die in de woning veranderen, kunt u zien in onze modelwoning.  
Er wordt een nieuwe afleverset geplaatst en de ketel op zolder verdwijnt.
We begrijpen dat dit veel vragen bij u oproept. Hieronder stelt Ennatuurlijk zich 
alvast voor aan u en worden al een aantal algemene vragen beantwoord. Over 
een aantal maanden krijgt u meer informatie over deze overstap. Vlak voordat 
de overstap van gas naar warmte plaatsvindt, zullen er ook inloopmomenten 
georganiseerd worden, waar u met uw vragen terecht kunt.

Wie is Ennatuurlijk?
Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame warmte 
en koude aan elkaar. Hierbij maken we gebruik van verschillende technieken. 
Denk aan het koppelen van een biomassacentrale of een industrieel bedrijf waar 
restwarmte vrijkomt bij een productieproces aan een woonwijk in de buurt. Deze 
buurt ontvangt vervolgens die warmte via een warmtenet. We leveren op deze 
manier warmte en koude aan circa 80.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke 
klanten in Nederland en spelen een belangrijk rol in de landelijke transitie naar 
schone, duurzame energie.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm 
water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te 
verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cvketel op aardgas te 
hangen.

Hoe werkt het?
Op veel plekken is warmte beschikbaar. Een warmtenet wordt verwarmd met 
warm water dat komt van een warmtebron in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan 
een biomassacentrale, aardwarmte of restwarmte uit de industrie. Het warme 
water komt uiteindelijk via een afleverset binnen bij woningen en bedrijven en 
zorgt voor warmte (verwarming) en warm kraanwater om bijvoorbeeld te dou
chen of schoon te maken. Gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet 
hebben dus geen cvinstallatie meer en hebben geen gasaansluiting meer nodig. 
Via een warmtenet kunnen we hele straten en wijken aardgasvrij maken.
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Waar komt mijn warmte vandaan?
Ons warmtenet in Tilburg is onderdeel van het grootste warmtenet van  
Ennatuurlijk: warmtenet Midden en WestBrabant. Op dit warmtenet zijn in 
totaal 46.000 woningen en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout,  
Geertruidenberg, Drimmelen en Made aangesloten. In totaal leveren we via  
dit warmtenet zo’n 2.700.000 GJ warmte per jaar.

Het warmtenet in Breda, Tilburg en een aantal andere gemeentes in Midden en 
WestBrabant wordt op dit moment gevoed door de RWEcentrale. De centrale 
wordt primair ingezet om elektriciteit op te wekken. Bij de productie van elek
triciteit komt veel warmte vrij. Een groot deel van die warmte  die anders zou 
worden weggekoeld  wordt door ons ingezet voor verwarming.

Wat gaat er veranderen?
Tijdens het groot onderhoud veranderen er een aantal zaken rondom de  
energielevering in uw woning:

1. Ennatuurlijk plaatst tijdens de renovatie van uw woning (tussen oktober 2020 
en juni 2021) een warmteafleverset, waarmee warmte kan worden geleverd 
voor verwarming en warm kraanwater. We onderzoeken op dit moment nog 
waar de afleverset het beste kan komen te hangen. Hierover krijgt u later 
meer informatie. Een monteur zal de werkzaamheden verrichten in uw  
woning. We vragen u hiervoor thuis te blijven. In de loop van 2021 sluiten  
we uw afleverset aan op ons warmtenet. Ook daarvoor moeten we in uw 
woning zijn en vragen we u thuis te blijven. Voor beide momenten wordt een 
persoonlijke afspraak met u gepland.

2. Uw gasmeter wordt – nadat u uw gasaansluiting heeft opgezegd  door uw 
netbeheerder verwijderd, daardoor stopt de gaslevering aan uw woning.  
Dit gebeurt als de renovatie gereed is. Hierdoor komt u niet zonder verwar
ming en warm kraanwater te zitten.

3. Nadat de gasmeter is verwijderd wordt de cvketel op zolder verwijderd door 
WonenBreburg.  

Huidige warmtevoorziening:
 Gasaansluiting voor de warmte
voorziening en warm kraanwater

 Afrekening door gasleverancier

Toekomstige situatie:
 Elke woning krijgt een warmte
afleverset met eigen Gjmeter

 Afleverset levert warmte voor  
uw woning en warm kraanwater

 Jaarafrekening op werkelijk  
gemeten eigen verbruik



6

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

De werkzaamheden die hieronder staan, zorgen ervoor dat uw woning goed on
derhouden 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.

 Wanneer het technisch noodzakelijk is, vervangen we binnendeuren.
 We vernieuwen het toilet als dat nodig is. 

 Vervangt WonenBreburg uw toilet? Dan krijgt u een nieuwe toiletpot, nieuwe 
wand en vloertegels, nieuw plafond, gestucte muren en een afzuigventiel.  
De muren betegelen we tot ongeveer 1,20 meter vanaf de vloer. U kunt uit 
verschillende kleuren wand en vloertegels kiezen. We plaatsen het ventiel 
voor de mechanische afzuiging in het plafond. 

 U kunt eventueel kiezen voor een hogere toiletpot waarvoor u zelf betaalt.  
De kosten verrekenen we met de ongemakkenvergoeding.

 We vernieuwen de badkamer inclusief wand en vloertegels als dat nodig is.
 Vernieuwen wij uw badkamer? Dan krijgt u een nieuwe wastafel met kraan, 

een nieuwe douchekraan, douchekop en glijstang. De kleur van wand en 
vloertegels kunt u kiezen. De vloertegels hebben een antisliplaag. De wand
tegels komen tot het plafond en het plafond wordt gestukt. We plaatsen in 
het plafond ook een ventiel voor de mechanische afzuiging.

 De bestaande afvoer loopt onder uw woonkamervloer door en is asbesthou
dend. Bij problemen hiermee in de toekomst, kunnen we deze daardoor niet 
herstellen. Daarom kiezen we er nu voor om een nieuwe afvoer vanaf uw 
badkamer te maken. Deze afvoer kunnen we op twee manieren aanbrengen:

  Over de slaapkamervloer en dan naar beneden, via een koker in de hoek
  van de woonkamer;
  Tegen het plafond in de woonkamer en dan via een koker in de hoek van
  de woonkamer.

 Deze leidingen worden afgewerkt met een houten koof, die we schilderen 
met grondverf. U kunt deze daarna zelf in de gewenste kleur schilderen.
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 De twee opties kunt u in de modelwoning bekijken. Tijdens het huisbezoek 
mag u aangeven naar welke optie uw voorkeur uitgaat. Om het doucheputje 
goed te kunnen maken (met voldoende afschot) gaat uw huidige badkamer
vloer omhoog. Uw badkamervloer is nu bijna net zo vlak als uw overloop.  
Bij badkamervervanging gaat de vloer ongeveer 12 cm omhoog. U krijgt dus 
een opstap.

De afvoer komt vervolgens vanuit uw woonkamer naar buiten in uw voortuin. 
Daar zullen we een sleuf moeten graven voor uw woonkamerraam langs, om 
een nieuwe aansluiting te kunnen maken op de bestaande riolering.

De aannemer legt de bestrating in uw voortuin terug. U moet zelf zorgen 
voor het tijdelijk verplanten van struiken en planten.

We snappen dat dit erg ingrijpend is en extra overlast oplevert. Helaas kunnen 
we de afvoer niet anders aansluiten. Wilt u deze overlast niet? Dan kunt u er 
ook voor kiezen om uw badkamer niet te laten vernieuwen.

 Vernieuwen van de keuken
 Gaan we uw keuken vernieuwen? Dan krijgt u standaard 3 onderkastjes,  

3 bovenkastjes en wandtegels achter het keukenblok en in de kookhoek.  
U krijgt 2 dubbele stopcontacten boven het aanrecht. In de kookhoek komt 
onderaan een nieuwe dubbel stopcontact en bovenin een enkel stopcontact. 
In de andere hoek naast het keukenblok komt een nieuwe afvoer en een 
nieuw stopcontact voor de wasmachine. 

 U kunt kiezen uit verschillende kleuren aanrechtbladen, kastdeurtjes en  
wandtegels en verschillende typen deurgreepjes. 

 Na het groot onderhoud kunt u alleen nog een recirculatiekap als afzuigkap 
gebruiken. Dit is een afzuigkap met koolstoffilter.

 In uw keuken verwijderen we de aansluiting om op gas te koken. Dit doen 
we, omdat we de complete gasaansluiting uit uw woning laten verwijderen.  
U krijgt een aansluiting om elektrisch te gaan koken. Om u tegemoet te 
komen bij deze omschakeling, ontvangt u van ons een inductiekookplaat of 
inductiefornuis en een pannenset. Niet alle pannen zijn namelijk geschikt om 
op inductie te koken. 

LET OP!
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 Heeft u nog geen wasmachineaansluiting in de keuken? Dan maken we deze 
voor u. 

 Daarnaast kunnen er in uw woning nog wat andere technische reparaties  
nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het herstellen van loszittend stucwerk.  
Dat noteert de opzichter tijdens het huisbezoek.

 Heeft u op de verdieping zachtboard plafonds zitten? Dan kunnen we deze 
vervangen door een nieuw plafond van gipsplaten. In de modelwoning kunt u 
bekijken hoe dit eruit ziet. Onze opzichter zal tijdens het huisbezoek bekijken 
of u nog zachtboard plafonds heeft en met u bespreken of u deze wilt laten 
vervangen. Wanneer we deze gaan vervangen moet u zelf de slaapkamers 
grotendeels leeg maken, omdat we anders te weinig ruimte hebben om te 
kunnen werken aan de plafonds. 

Zien uw badkamer, keuken en/of toilet er nog netjes uit en zijn er geen 
zaken kapot? Dan komen deze niet in aanmerking voor vervanging.  
We kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de douchekraan  
te vernieuwen. Dit bespreekt de opzichter met u tijdens het huisbezoek.

1.3 Werkzaamheden tegen maandelijkse huurverhoging

Deze werkzaamheden zijn uw eigen keuze en er staat een huurverhoging tegen
over. Deze werkzaamheden, met uitzondering van de centrale verwarming, zijn 
dus niet verplicht.

Centrale verwarming
Sommige woningen hebben nog een open geiser in de keuken en een 
gaskachel of moederhaard in de woonkamer. Omdat we de gasaansluiting  
verwijderen, kunt u deze na het groot onderhoud niet meer gebruiken.  
Dit betekent dat we alle cvketels uit de woningen gaan verwijderen en zelfs  
de gasmeter weg laten halen.

Iedereen krijgt stadsverwarming in de woning aangelegd. Heeft u nog geen  
radiatoren? Dan moet u deze minimaal in de woonkamer aan laten brengen.  
U mag zelf kiezen hoeveel ruimtes u, naast de woonkamer, wilt laten verwar
men. Dit betekent voor u wel een extra huurverhoging. Dit bedrag ligt tussen 
de e 6,30 en e 42, per maand. Dit is afhankelijk van het aantal verwarmde 
ruimtes. Via de huurtoeslag kunt u een deel van dit bedrag gecompenseerd 
krijgen. Dit is wel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de hoogte van uw 
inkomen.

In de keuken krijgt u van ons een hotfill boiler. Dit is een elektrische boiler,  
die ervoor zorgt dat u in de keuken snel warm water ter beschikking heeft.

Omdat de gasaansluiting verdwijnt, moet u ook op inductie gaan koken.

LET OP!
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1.4 Werkzaamheden die een verplichte huurverhoging hebben

In februari dit jaar hebben we u al gevraagd wat u van onze plannen vond. 
Daarbij hebben we aangegeven dat u een huurverhoging krijgt van e 10, per 
maand voor de energiebesparende maatregelen. Meer dan 74% van de huur
ders in uw woonblok heeft aangegeven daarmee in te stemmen. Als meer dan 
70% van de huurders van een complex akkoord gaat, mogen wij de werkzaam
heden bij alle huurders uitvoeren. Daarom gaan we deze werkzaamheden bij alle 
huurders doen. De huurverhoging gaat pas in als het werk in uw woning klaar 
is. Hieronder staat nog een keer wat de werkzaamheden zijn: 

 In alle ramen en deuren komt HR++glas;
 De spouwmuren worden extra geïsoleerd. Dat betekent dat de complete  
buitengevel van uw woning extra isolatie krijgt.

 Uw dak krijgt vanaf de buitenzijde een dik pakket isolatie dat voldoet aan de 
nieuwbouwnormen. Deze isolatie komt natuurlijk onder de nieuwe dakpan
nen, het dak wordt daardoor hoger.

1.5 Werkzaamheden waarvoor u een verhoging van de  
 servicekosten krijgt (eigen keuze)

Zonnepanelen
We willen u graag in de gelegenheid stellen om zonnepanelen op het dak te 
laten leggen. Deze worden op het dak van uw woning geplaatst en direct ver
bonden met uw eigen meterkast. Per situatie bekijken we of de voor of achter
kant van uw dak de meest geschikte plek is. Voor de zonnepanelen krijgt u een 
aanvullende overeenkomst van de servicekosten. Hiervoor brengen wij de instal
latie aan en zorgen voor het onderhoud van de panelen. Servicekosten tellen 
niet mee voor uw eventuele huurtoeslag en worden niet in de huurverhogingen 
meegerekend.

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 energie
leverancier. 

Kiest u voor zonnepanelen? Dan kunt u zelf zien welke opbrengst uw zonne
panelen aan het leveren zijn. Dat kunt u op de installatie zelf aflezen. Gaat u ver
huizen? Dan blijven de zonnepanelen gewoon liggen voor de volgende huurder. 
Met zonnepanelen weet u zeker dat u duurzame groene stroom heeft.
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De omvormer voor de zonnepanelen komt op de vlizozolder te hangen. En wij 
zorgen voor de aansluiting op uw meterkast.

De zonnepanelen maken straks onderdeel uit van uw woning. Dat betekent dat 
ze eigendom zijn en blijven van WonenBreburg, maar dat WonenBreburg ook 
aansprakelijk is voor eventuele schade die door de zonnepanelen ontstaat.

Bekijk uw voordeel
U kunt 6 of 8 zonnepanelen per woning krijgen. De keuze hierbij is aan uzelf. 
Het is afhankelijk van de hoeveelheid elektra die u op dit moment per maand 
gebruikt. Dit zijn de bedragen op een rij:

Per maand Opbrengst zonnepanelen =  Betalen extra Uw voordeel 
 verlaging van energielasten servicekosten 
6 panelen e 24 e 12 e 12
8 panelen e 32 e 16 e 16

1.6 Extra keuzes waarvoor u zelf direct en in een keer voor betaalt

Als we toch bezig zijn in uw woning, kunt u kiezen voor extra verbeteringen die 
u in een keer betaalt. 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.

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 bereke
ning 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 onder
houd wel? Laat dan door onze medewerkers van de woonwinkel een proefbere
kening maken. U kunt ook altijd kijken op www.toeslagen.nl of bel de Belasting
telefoon op 0800  0543.

Pas als de werkzaamheden in en aan uw woning klaar zijn, gaat de nieu-
we huurprijs in. U kunt ook dan pas uw huurtoeslag opnieuw aanvragen.

LET OP!
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incl. BTW  
en montage

e 62,95
e 65,55
e 90,90
e 133,70
e 141,60
e 150,30
e 13,00
e 60,00
e 650,50 
 
e 60,10
e 146,70
e 248,70
e 248,70
e 221,85
e 33,65
e 81,50
e 47
e 29
e 38
e 31
e 260 

Verbeteringen tegen eenmalige contante betaling

Bovenkastje 50 cm breed, 65 cm hoog
Bovenkastje 60 cm breed, 65 cm hoog
Afzuigkastje, 60 cm breed, 35 cm hoog (klepkast)
Onderkastje met lade, 50 breed (excl. blad)
Onderkastje met lade, 60 breed (excl. blad)
Kookplaatkast 60 cm (excl. blad)
Aanrechtbladverlenging per 10 cm
Maken gat voor kookplaat in verlengd keukenblad
Maken aansluiting vaatwasser in keuken (kraan, afvoer, elektra,  
extra groep in meterkast), alleen in combinatie met aanpak keuken
Extra tegelwerk per m2 
Verhoogde toiletpot (+6cm)
Verwijderen en terughangen zonnescherm per stuk
Verwijderen en terughangen rolluiken per stuk
Meerprijs thermostaatkraan in badkamer i.p.v. mengkraan
Meerprijs één hendel mengkraan keuken
Extra wandcontactdoos (opbouw)
Soeppan 28 cm
Koekenpan 24 cm (deze zit in standaardpakket)
Koekenpan 28 cm
Wok (28 cm)
5 pits inductie kookplaat (prijs is exclusief verlengd blad,  
dit komt er nog bovenop)
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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. Wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk  
maken. U kunt daarom gebruik maken van:

Een douchegelegenheid
Heeft u tijdelijk geen warm water in uw woning? Dan bieden wij u een douche
gelegenheid aan. Dit kan in een bestaande woning zijn, maar het kan ook een 
unit zijn, die we in de wijk plaatsen. Wilt u hiervan gebruik maken? Overleg dit 
dan met een van de medewerkers van WonenBreburg. Zij geven u dan een  
sleutel van de douchegelegenheid. 

Een chemisch toilet
Kunt u tijdelijk geen gebruik maken van uw eigen toilet? Dan krijgt u van de 
aannemer een schoon en leeg chemisch toilet. De aannemer legt u uit hoe u 
het chemisch toilet moet gebruiken. Tussentijds aanvullen van spoelmiddelen 
zal door de aannemer verzorgd worden. De aannemer leegt het chemisch toilet 
voor u. Wij vragen u het toilet schoon aan ons terug te geven.

De aannemer probeert uw toiletpot tijdens de werkzaamheden terug te zetten, 
zodat u toch gewoon 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, dekt de aannemer de vloer 
af om uw vloerbedekking te beschermen. Dat hoeft u zelf niet te doen. Ook de 
trap naar boven wordt afgedekt.

Afdekfolie
U krijgt afdekfolie van de aannemer om zelf uw spullen af te dekken. Dit kunt u 
iedere (werk)dag afhalen 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.

Overig
Heeft u meer ondersteuning of faciliteiten nodig? Geef dit dan alvast door  
tijdens het huisbezoek, voordat de werkzaamheden starten. We overleggen met 
u wat de mogelijkheden zijn.
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3
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? Dat geldt ook voor schilderijen en andere zaken die 
omlaag kunnen vallen als er in uw woning gewerkt wordt.

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

 Indien nodig 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 één 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.

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

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

Voor de start van de werkzaamheden plakt de aannemer alle vloeren  
van de ruimtes af, waar hij werkt. De opzichter vertelt tijdens zijn  
huisbezoek 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  
zonwering tijdelijk worden verwijderd. U moet zelf zorgen voor het  
verwijderen en terugplaatsen van de zonweringen en rolluiken.

Goed om te weten
De uitvoerder kunt u dagelijks vinden in de aannemerswoning. Ook onze op
zichter en woonconsulent zijn daar regelmatig aanwezig.

LET OP!

LET OP!
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Dagplanning
Voor de start van de werkzaamheden krijgt u voor uw woning een planning met 
de werkzaamheden. Hierin ziet u van dag tot dag welke zaken die dag moeten 
gebeuren. Natuurlijk komt het voor dat we soms iets van de planning afwijken. 
Dit laten we u van tevoren weten.

Overlast omgeving
Tijdens het groot onderhoud werken wij ook in de woningen om u heen.  
Voordat wij aan uw woning beginnen en nadat uw woning klaar is kunt u hier 
overlast van hebben. Dat kan bijvoorbeeld door het geluid van de werkzaam
heden zijn. U zult vooral overlast hebben doordat de straat voor langere tijd 
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 de dagvergoeding voor de werk
zaamheden die u krijgt. 

Zelf aangebrachte voorzieningen, WVG- en/of WMO-aanpassingen
Een aantal bewoners heeft in en aan hun woning zelf voorzieningen aange
bracht. Bij het huisbezoek bekijkt de opzichter deze. Soms mogen deze blijven 
zitten. U moet ze weghalen als de aannemer door de voorzieningen zijn werk 
niet goed kan doen. Om aan de gevel te kunnen werken en de kozijnen te  
kunnen schilderen, 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 WVGvoorzieningen (Wet Voorziening Gehandicapten)  
of WMOvoorzieningen (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. 
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4
Uw aanwezigheid tijdens de werkzaamheden

De vakmannen werken van 7.30 tot 16.30 uur. Om 07.00 uur zullen de eerste 
vakmannen in de buurt aanwezig zijn 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. 

 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. 

 Bent u niet thuis? Dan kunnen de vakmensen niet werken in uw woning.  
Dit heeft dan ook gevolgen voor de gehele planning, dus ook voor uw buren! 

 Twijfelt u of een vakman wel echt bij het project hoort? Dan 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 kunt u een sleutelverklaring met de aannemer 
tekenen.

We zullen zo zorgvuldig mogelijk werken, maar u blijft zelf wel verant-
woordelijk voor uw eigendommen. 

Tijdens de werkzaamheden staan de buiten- en voordeuren 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? 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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5
Schade en verantwoordelijkheid

Wij doen er alles aan om schade aan uw woning en uw eigendommen te voor
komen. Wat als er wél 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 over
last 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 zal straks naar verwachting totaal 23 werkdagen nodig hebben 
om de werkzaamheden in uw woning uit te voeren (15 werkdagen binnen,  
5 werkdagen buiten en 3 werkdagen voor de omzetting naar stadsverwarming). 
We tellen daar nog 6 dagen bij op (3 dagen voor aanvang van de werkzaamhe
den en 3 dagen nadat uw woning klaar is). In totaal krijgt u dus een vergoeding 
voor 29 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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Hoeveel dagen kosten de verschillende werkzaamheden? 
 De werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning nemen ongeveer  
5 dagen in beslag. Dit zijn de werkzaamheden aan het dak, de gevel en de 
kozijnen. Voor het werk aan de kozijnen komen wij uiteraard ook binnen in de 
woning werken.

 De werkzaamheden aan de binnenkant van uw woning duren ongeveer 15 
dagen. Dit zijn de werkzaamheden in de badkamer, de keuken en het toilet. 
Daarbij komt bijvoorbeeld het werk aan de radiatoren en de aanpassingen die 
nodig zijn voor het aansluiten van de stadsverwarming.

 Het omzetten van centrale verwarming naar stadsverwarming duurt ongeveer 
3 dagen. We moeten de cvketel ontkoppelen en de unit voor de stadsverwar
ming aansluiten.

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 van deze 
brochure. Hiervoor ontvangt u een vergoeding van e 32,00 per kalenderdag.

Verplichte werkzaamheden plus vervanging toilet, keuken en/of bad-
kamer en/óf vervangen plafonds op verdieping
Vervangen we naast bovenstaande werkzaamheden ook uw keuken, toilet en/of 
badkamer? Of laat u de zachtboard plafonds op de verdieping vervangen?
Dan ontvangt u de maximale vergoeding van e 39,40 per kalenderdag.

Rekenvoorbeeld:
We starten op dinsdag met het vervangen van uw dak en kozijnen en 5 werk
dagen later op dinsdag zijn we klaar. Dit zijn 7 kalenderdagen. Een tijdje later 
starten we binnen uw woning op woensdag en 15 werkdagen later zijn we op 
dinsdag klaar, dan zijn dit 21 kalenderdagen. Hier tellen we 6 dagen bij, dus 
totaal 7 + 21 + 6 = 34 kalenderdagen. U ontvangt dan een vergoeding bij het 
verplichte pakket van e 1.088 (= 34 dagen x e 32).

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 verbete
ringen tegen eenmalige betaling? Dan hebben wij de kosten hiervan met uw 
vergoeding berekend.

Heeft u een huurachterstand of een openstaande vordering bij Wonen-
Breburg? 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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Herinrichtingskosten
U kunt een herinrichtingskostenvergoeding krijgen. Deze krijgt u alleen u kosten 
moet maken omdat de indeling van uw woning of gevel verandert. Tijdens het 
huisbezoek krijgt u hier meer informatie over. Hiervoor rekenen we de volgende 
bedragen:

Wandafwerking
Verandert de indeling van uw woning? Dan krijgt u een vergoeding van e 22,80 
per m2 per wand. 

Vloerafwerking
Verandert de indeling van uw woning? Dan krijgt u een vergoeding van e 44,10 
per m2 voor de vloerafwerking. Dit geldt alleen voor de vloer in de ruimtes waar 
wij werkzaamheden moeten doen.

Gordijnvergoeding
Voor gordijnen krijgt u een vergoeding van e 12,70 per strekkende meter.  
Omdat we overal de kozijnen gaan vervangen en er naar binnen draaiende  
ramen komen in de nieuwe situatie, krijgen alle bewoners deze vergoeding.  
Het totaalbedrag is e 120, per woning.

7
Planning

Voorbeeldwoning
De woning aan Ganzerikhof 15 is een modelwoning. Hier kunt u voorbeelden zien 
van hoe uw woning er na het groot onderhoud uit komt te zien en welke moge
lijkheden u heeft. 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. Uiteraard kunt u dan al uw vragen stellen.

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

 U kunt de verschillende keuzemogelijkheden zien.
 U ziet de volgorde hoe we uw woonblok 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 Ben Smits en uitvoerder Ico Staneke komen bij u thuis langs, ruim voor 
de start van de werkzaamheden. Zij nemen soms ook woonconsulent Kelly van 
Hoof mee. Tijdens deze huisbezoeken bekijken we uw woning en spreken we 
met u af wat er moet gebeuren. Zij leggen u vervolgens duidelijk uit wat er gaat 
gebeuren. Ook kunt u uw keuzes doorgeven.  
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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 in september met de werkzaamheden in de eerste bewoonde 
woning. De verwachting is dat alle werkzaamheden in en alle woningen eind 
2021 klaar zijn. De buitenwerkzaamheden voeren we niet tegelijk uit met de  
binnenwerkzaamheden. We komen minstens twee keer bij uw woning langs. 
Tijdens de kijkdagen ziet u de hoe we dit doen en kunnen we u uitleggen wat we 
in welke fase doen.

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 één 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 maximaal 
15 werkdagen te doen. U krijgt een kalender waarop u kunt zien wat per dag de 
geplande werkzaamheden zijn. De buitenwerkzaamheden (het vervangen van het 
dak en de kozijnen) en het vervangen van de centrale verwarming door stadsver
warming proberen we in 8 werkdagen af te ronden.

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

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.

Huybregts Relou zorgt voor twee uitvoerders tijdens dit project, Andre Peters 
en Ico Staneke. Zij regelen alle uitvoeringszaken met de vakmannen. Tijdens de 
werkzaamheden in de woning zijn zij uw eerste aanspreekpunt. U kunt Andre 
bellen via 0612901319 en Ico via 06  53 88 67 71 . U vindt hen ook in de  
aannemerswoning aan Ganzerikhof 18.

Ben is de opzichter van WonenBreburg van dit project. Hij komt bij u op huis
bezoek en is van maandag t/m donderdag 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 Ben bereiken via telefoonnummer  
013  539 97 98. U kunt hem ook mailen via b.smits@wonenbreburg.nl.  
Tevens vindt u hem regelmatig in de aannemerswoning. 

Heeft u vragen over woonzaken die niet technisch zijn? Dan kunt u terecht bij 
uw woonconsulent Kelly van Hoof. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur te bereiken via 
email: k.vanhoof@wonenbreburg.nl of telefonisch via 013  539 97 53.

Ad is uw buurtbeheerder en houdt dagelijks toezicht op de algemene zaken  
van uw woning en woonomgeving. U kunt uw buurtbeheerder dus aanspre
ken voor alle praktische zaken in en rond uw woning. Ad is bereikbaar via 
a.vandenhoek@wonenbreburg.nl of op 013  539 98 73.

Spreekuur
Elke week vindt er een spreekuur plaats in de aannemerswoning. De uitvoerder, 
opzichter, huismeester en woonconsulent zijn dan ook aanwezig. U kunt hier te
recht voor vragen. U wordt geïnformeerd wanneer het spreekuur van start gaat.

Gebruik app Cobee
Om u goed te informeren tijdens het onderhoud, maken we gebruik van een app. 
Deze app kunt u gebruiken op uw smartphone, op uw computer en op uw tablet. 
U ontvangt een brief van Cobee met uitleg en uw persoonlijke toegangscode. 
In Cobee vindt u dan alle informatie. U kunt uw eigen documenten die over het 
groot onderhoud gaan, altijd inkijken. Zo bent u dus altijd op de hoogte.  
Ook houden wij u op de hoogte via de SMS. 

Heeft u een nieuw e-mail adres?
Geef dit dan door aan uw woonconsulent Kelly van Hoof via  
k.vanhoof@wonenbreburg.nl. Heeft u geen email adres en geen computer, 
smartphone of tablet? Geen nood. U krijgt dan uiteraard alle informatie per post. 
Wilt u uitleg? Bel dan ook uw woonconsulent Kelly van Hoof. Zij komt hiervoor 
graag bij u langs.

Uw klankbordgroep

Uitvoerder vanuit  
Huybregts Relou,  
André Peters en  

Ico Staneke

Opzichter vanuit  
WonenBreburg:  

Ben Smits

Woonconsulent  
vanuit WonenBreburg: 

Kelly van Hoof

Buurtbeheerder vanuit 
WonenBreburg:  

Ad van den Hoek



Contact

www.wonenbreburg.nl

 Op onze website logt u in op uw persoonlijke pagina met uw emailadres  
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
 

 0651 04 49 77 (er wordt geen privacy gevoelige informatie gestuurd)

  WonenBreburg

 @wonenbreburg

 WonenBreburg

 WonenBreburg

 WonenBreburg

Woonwinkel
Joannes van Oisterwijkstraat 35 in Tilburg.

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.

212121
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