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Prettig wonen aan de Kleine Doornbos, 
Grote Doornbos, ‘t Bijltje en Klaverweide 
Groot onderhoud aan 88 portieketagewoningen

Het groot onderhoud gaat in mei 2022 beginnen!

We pakken uw woning flink aan. We knappen de buitenkant en de  
binnenkant op en we maken uw woning energiezuiniger. Ook komen er 
zonnepanelen op het dak die we aansluiten op uw woning.

In deze informatiebrochure leest u wat we in en aan uw woning gaan doen. Aannemer Jansen 
Huybregts Projecten BV (hierna Jansen Huybregts) gaat de werkzaamheden uitvoeren.  
Zij hebben veel ervaring met het uitvoeren van groot onderhoud bij huurders en kijken ernaar  
uit om aan de slag te gaan!
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Contactpersonen

De komende tijd komt u medewerkers van WonenBreburg en van aannemer Jansen Huybregts 
tegen. U mag ze altijd vragen stellen. 

Wie spreekt u aan en waarvoor? 

Aannemer Jansen Huybregts

Uitvoerder Gerrit Sterrenburg
Gerrit is de uitvoerder van het project. Hij regelt alle uitvoeringszaken met de vakmannen.  
Tijdens de werkzaamheden in de woning is Gerrit uw eerste aanspreekpunt.

Directiewoning: 
Telefoon: 06-30 38 87 41
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Bewonersconsulent Elina Luijten
Elina is de bewonersconsulent van het project. Zij verzorgt de communicatie vanuit Jansen  
Huybregts en ook de informatie in de app. 

U kunt haar bereiken op 088 - 022 14 15 of via de chatfunctie in de app.
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

WonenBreburg

Opzichter Humphrey Vorstenbosch 
Humphrey is de opzichter van dit project. Hij komt bij u op huisbezoek en is bijna elke dag 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.

Telefoon: 076-530 84 87 
E-mail: h.vorstenbosch@wonenbreburg.nl

Woonconsulent Cindy Wong
Cindy is uw woonconsulent en geeft antwoord op vragen over woonzaken die niet technisch zijn.

Telefoon: 076-530 84 08 of de klantenlijn: 088-496 0000 (lokaal tarief) 
E-mail: c.wong@wonenbreburg.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
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Gerrit Sterrenburg

Elina Luijten

Humphrey Vorstenbosch

Cindy Wong



Buurtbeheerder Merel van Gils
Merel is uw buurtbeheerder en houdt toezicht op de algemene zaken van uw woning en  
woonomgeving. U kunt uw buurtbeheerder dus aanspreken voor alle praktische zaken in en  
rond uw woning.

Telefoon: 076- 530 84 71
Werkdagen: maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
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Merel van Gils
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Wat gaan we doen? 

2.1  Onderhoudswerkzaamheden 
 (bij alle woningen, medewerking verplicht) = gratis 

De werkzaamheden hieronder worden uitgevoerd in alle woningen. Ze zorgen voor meer  
wooncomfort en een beter binnenklimaat.

Veiligheid en gezondheid
 Controle en herstel van de meterkast. Waar nodig wordt deze vervangen. 
 Verwijderen van eventuele aanwezige asbest in woningen. Dit kan zitten in de afvoer van het 

toilet. Dit gebeurt op een veilige manier. 
 Vervangen voordeuren door brandwerende voordeuren, met daarboven brandvertragend glas.
 Doorvoeren naar de beneden- of bovenwoning worden brandwerend afgewerkt.
 Aanbrengen rookmelders in de hal van de woningen. 
 Aanbrengen van maatregelen om te voldoen aan PKVW (politiekeurmerk), denk hierbij 

aan verlichting, hang- en sluitwerk van ramen en deuren dat voldoet aan de eisen van  
politie-keurmerk.

 Vervangen van de geisers en gaskachels door een HR-combiketel. 

Onderhoud
 Opknappen gevels:

 - Vervangen van voegwerk en het aanbrengen van extra spouwankers;
 - Reinigen metselwerk gevels; 
 - Schilderen van houten, stalen en betonnen delen;
 - Er worden vleermuiskasten ingebouwd in de gevels.
 Reparatie eventuele scheuren in het beton. 
 Vervangen balkonhekken aan de achterzijde en voorzijde.
 Vervangen kozijnen in woningen. Hierbij wordt de deur van de badkamer naar het balkon 

dichtgezet en kunt u straks vanuit de woonkamer het balkon betreden. 
 Nieuwe huistelefoon voor de intercom.
 Vervangen hemelwaterafvoeren op de balkons.
 Verwijderen schoorstenen op het dak.
 Binnenschilderwerk van de entrees en trappenhuizen.
 Vervangen badkamer en toilet (zie 2.1 en 2.2 voor meer uitleg).
 Indien nodig: vervangen keuken (dit kan ook gedeeltelijk zijn) (zie 2.3 voor meer uitleg).

Verduurzaming
In het najaar van 2021 hebben we u al gevraagd wat u van onze plannen vond. Daarbij hebben
we aangegeven dat u een huurverhoging krijgt van € 10,- per maand. Meer dan 80% van de
huurders heeft aangegeven daarmee in te stemmen. Er was 70% nodig om het onderhoud bij  
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alle huurders te laten doorgaan. De huurverhoging krijgt u pas wanneer het werk in en aan uw 
woning klaar is. 
 Vervangen van de kozijnen, ramen en balkondeuren. 
 Isoleren van: 

 - De spouwmuur;
 -  Het dak;
 - De borstwering onder de ramen;
 - Plafond van bergingen, bergingsgangen, entree en garages isoleren.
 Isolatieglas (HR++) met ventilatieroosters aanbrengen. 
 Elektrisch koken (u krijgt van ons een kooktoestel en een pannenset).
 Mechanische ventilatie (CO2 gestuurd) aanbrengen.
 Zonnepanelen 6 stuks per woning aansluiten.
 Verlichting trappenhuis vervangen voor LED.

Kwaliteits-verbeteringen
 Nieuwe entree-pui.
 Goede verlichting bij de entree.
 Toegang vanuit de woonkamer naar het balkon. 

De werkzaamheden die hieronder beschreven staan zorgen ervoor dat uw woning goed  
onderhouden blijft en worden uitgevoerd als dat noodzakelijk is. WonenBreburg beoordeelt  
dat tijdens de opname van uw woning. Voor de keuken geldt dat u niet verplicht bent om deze  
te laten vervangen.

Vernieuwen toilet inclusief wand- en vloertegels
We moeten in alle woningen het toilet vervangen, omdat ook de riolering vernieuwd wordt.
U krijgt een nieuwe toiletpot, nieuwe wand- en vloertegels, nieuw plafond en gestuukte muren. 
De muren betegelen we tot 1,20 meter hoogte. U kunt uit een aantal verschillende tinten  
wand- en vloertegels kiezen. In het toilet komt een verlaagd plafond. Hierboven zit de ventilatbox.

Vernieuwen badkamer inclusief wand- en vloertegels
Alle badkamers gaan we vernieuwen i.v.m. het nieuwe riool en de brandveiligheidseisen. 
U krijgt een nieuwe wastafel met kraan, spiegel, stopcontact langs de spiegel, een nieuwe  
douchekraan, douchekop en glijstang. De kleur van wand- en vloertegels kunt u kiezen.  
De nieuwe vloertegels hebben een antisliplaag. De wandtegels komen tot 1,80 meter hoog,  
alleen in de douchehoek tot aan het plafond. We plaatsen een ventiel voor de afzuiging van het 
vocht in de badkamer. De aansluiting van de wasmachine komt ook in de badkamer. 
Er komt een verlaagd plafond om de leidingen weg te werken.

Wanneer het nodig is vernieuwen we de keuken 
De opzichter beoordeelt of het nodig is. Dit kan ook betekenen dat uw keuken gedeeltelijk wordt 
vernieuwd zoals alleen de tegels of alleen het keukenblok. Als we de keuken vernieuwen,  
krijgt u; 3 onderkastjes, 2 bovenkastjes, wandtegels achter het keukenblok en in de kookhoek. 
 2 dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht en een dubbel langs het aanrecht. Is de wand 
aan de andere zijde van de keuken nu ook betegeld, dan krijgt u hier ook nieuw tegelwerk.  
U kunt kiezen uit verschillende kleuren aanrechtbladen, kastdeurtjes en wandtegels en verschillen-
de typen deurgreepjes. U hoeft uw keuken niet te laten vervangen als u dit niet wilt. We plaatsen 
in de keuken ventielen voor de afzuiging. De opzichter neemt voorbeelden mee van de keuze die 
u kunt maken.
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Inductiefornuis of kookplaat
Om de veiligheid en de duurzaamheid van uw woning te vergroten gaan we de gasaansluiting in 
de keuken voor uw fornuis weghalen en afdoppen en komt er een aansluiting voor een elektrische 
kookplaat. 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 standaard pannenset.

2.2 Werkzaamheden tegen maandelijkse huurverhoging
Onderstaande werkzaamheden staat een huurverhoging tegenover.

Moederhaard en geiser vervangen door HR-combi-ketel
Een groot deel van de woningen heeft een moederhaard in de woonkamer die zorgt voor het  
verwarmen van de radiatoren. in de keuken hangt een geiser. De moederhaard wordt vervangen 
door een HR-combiketel die in de keuken komt te hangen. 
De geiser komt dan te vervallen. Open geisers zijn open verbrandingstoestellen en deze kunnen 
gevaarlijk zijn voor uw gezondheid als er teveel koolmonoxide vrij komt. Koolmonoxide ruikt u 
niet, maar is zeer gevaarlijk bij het inademen. De huurverhoging bedraagt € 4,37 per maand.
De huur van geiser komt te vervallen.

Gaskachel en geiser vervangen door centrale verwarming met een  
HR-combiketel
Sommige woningen hebben nog geen centrale verwarming en hebben soms een geiser voor
warmwater. Door de aanleg van centrale verwarming wordt het veiliger en aangenamer in
uw woning. U kunt alle ruimtes apart verwarmen. De ketel komt in de keuken te hangen.  
Vanuit de ketel lopen er straks leidingen naar de radiatoren in de woonkamer, slaapkamers,  
keuken en hal. De cv-ketel zorgt ook voor warmwater in de keuken en badkamer.
Voor een woning met 2 slaapkamers is de huurverhoging € 52,44 per maand.

Uiteraard onderhoudt WonenBreburg deze nieuwe HR-combiketel. De geiser die in uw keuken
hangt, is overbodig wanneer u voor een HR-combiketel kiest en wordt weggehaald. De huur van
de geiser kunt u dan ook opzeggen, zodat u weer geld bespaart. 

Een goed binnenklimaat
Het is voor uw gezondheid belangrijk dat u goed ventileert. Uw woning krijgt een ventilatie box. 
Deze zorgt voor het afvoeren van lucht uit de woning. De afzuigpunten zitten in de keuken,  
badkamer en toilet. 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  
automatisch meer lucht afgezogen en ververst.
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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 woonkamer, keuken en de slaapkamers 
ventilatieroosters. Het is belangrijk dat deze altijd open staan!

TIP
Wilt u een afzuigkap in de keuken: kies dan voor een recirculatiekap en vervang  
regelmatig de filters of plaats een motorloze afzuigkap die u aansluit op het afzuig-
ventiel in de keuken.

2.3 Zonnepanelen
Uw woning wordt aangesloten op 6 zonnepanelen. De zonnepanelen plaatsen we op het dak van 
het woongebouw. Zes panelen worden rechtstreeks verbonden met uw meterkast. De opbrengst is 
volledig voor u!
Voor de zonnepanelen betaalt u aanvullende servicekosten van € 2 per maand, per zonnepaneel. 
De opbrengst van de zonnepanelen is meer dan de servicekosten die u betaalt.

Extra keuzes waarvoor u zelf direct en 1x voor betaalt
Als we toch bezig zijn, 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.
    
Veranderingen van het kooktoestel  
U hebt een losse kookplaat, maar u wilt een fornuis ........................................................ € 180,00 
U hebt een inbouwkookplaat, maar u wil een fornuis. ..................................................... € 335,00 

Overig keuken 
Extra bovenkastje 60 cm breed, 65 cm hoog ....................................................................  € 97,00 
Extra onderkastje 60 breed (excl. bladverlenging) .............................................................  € 180,00 
Aanrechtbladverlenging per 10 cm  .................................................................................  € 19,00 
Maken gat voor kookplaat in verlengd aanrechtblad ........................................................  € 20,00 
Maken aansluiting vaatwasser in keuken (kraan, afvoer, stopcontact, extra groep) ...........  € 553,00 

Toilet 
Verhoogd toilet ................................................................................................................  € 32,00
Extra tegelwerk per m2  ....................................................................................................  € 84,00 
 
Badkamer 
Thermostaatkraan badkamer ...........................................................................................  € 164,00 
Extra tegelwerk per m2  ....................................................................................................  € 84,00 
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3
Vergoeding 

We gaan veel veranderen en opknappen in en aan uw woning. U woont dus tijdelijk in een
woning waar flink gewerkt wordt. Overlast en ongemak kunnen we helaas niet voorkomen.
WonenBreburg vindt dit vervelend voor u en daarom krijgt u van ons een ongemakkenvergoeding. 
Deze vergoeding geldt voor de periode dat er in uw woning gewerkt wordt van startdatum  
werkzaamheden tot oplevering van de binnen werkzaamheden in uw woning. We tellen daar nog 
6 dagen bij op. 

Buiten deze periode kunt u overlast ervaren van werkzaamheden in andere woningen of aan de 
schil van uw woning. Ook kan het gebeuren dat men vooraf aan de startdatum of na de opleve-
ring nog in uw woning moet zijn voor een kleine werkzaamheid. De ongemakkenvergoeding zoals 
hierboven omschreven voorziet ook in dit ongemak.

Hoogte vergoeding
Welke niveau ongemakkenvergoeding u krijgt, hangt af van het aantal ingrijpende werkzaam-
heden, zoals is omschreven in de omgangscode. U krijgt altijd ongemakkenvergoeding niveau 3.
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.

Ongemakkenniveau 3:
U ontvangt een vergoeding van € 32,40 per dag met een minimum van € 226,80 wanneer alle 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

De aannemer zal straks naar verwachting totaal 15-20 werkdagen nodig hebben om de binnen 
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 woning klaar is).

Voorbeeld:
3 weken in de woning werken = 
3 (weken) x 7 (kalenderdagen) + 3 (dagen ervoor) + 3 (dagen erna) = 
27 (dagen) x € 32,40 (dagvergoeding) = € 874,80

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de  
ongemakkenvergoeding
 U heeft een huurovereenkomst met WonenBreburg en u bewoont de woning
 U stelt WonenBreburg en de aannemer in de gelegenheid om alle werkzaamheden in en aan  

de woning uit te voeren.
 U maakt geen gebruik van een logeerwoning

LET OP! 
 De definitieve hoogte van de ongemakkenvergoeding wordt na afronding van de 

werkzaamheden in uw woning bepaald. 
 Hebt u een (huur-)achterstand? Dan wordt deze eerst met de ongemakkenvergoeding 

verrekend. 

Gordijnvergoeding
U krijgt in uw woonkamer (in enkele gevallen is dit nog een slaapkamer) een schuifpui naar het 
grote balkon. Dit betekent dat u uw raambekleding (gordijnen, jaloezieën e.d.) waarschijnlijk niet 
meer kunt gebruiken. Hiervoor krijgt u een gordijnvergoeding van € 77,- (2.2 meter x € 35,-).
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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 verrekenen we de 
kosten hiervan met uw vergoeding.

Goed om te weten!
 Voor de start van de werkzaamheden krijgt u voor uw woning een planning met de werkzaam-

heden, waarin u globaal kunt lezen hoe en wanneer de werkzaamheden in uw woning gaan 
plaatsvinden.

 De vakmannen gebruiken water en elektra in uw woning als ze aan het werk zijn. De kosten 
hiervan zijn verrekend in de ongemakkenvergoeding.

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

4
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:

Rustwoning: wanneer u aan het geluid wilt ontsnappen, kunt u gebruik maken van een van de 
rustwoningen. Hier kunt u op uw gemak zitten met een kopje koffie of thee.
De opzichter of uitvoerder 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.

Douchen: wij zorgen voor een douchegelegenheid bij u in de buurt als uw badkamer verbouwd 
wordt. De opzichter of uitvoerder vertelt u bij het huisbezoek van welke woning u gebruik kunt 
maken en hoe u de sleutel kunt krijgen.

De was doen: een wasmachine en droger staan in de rustwoning. 

Toilet: u krijgt een chemisch toilet te leen als uw toilet verbouwd wordt. Deze moet u na gebruik 
wel weer leeg en schoon teruggeven. 

Kooktoestel: vernieuwen wij u keuken waardoor u niet kunt koken? Dan kunt u van ons een 
elektrisch kookplaatje lenen.

Afdekken vloer: op alle plaatsen waar gewerkt wordt in de woning, dekt de aannemer de vloer 
af ter bescherming van uw vloerbedekking.

Afdekfolie: u haalt afdekfolie op bij de aannemer om uw spullen af te dekken tegen stof.

Elektriciteit en water: de aannemer zorgt ervoor dat u elke avond weer elektriciteit en koud 
water in uw woning heeft als dat overdag afgesloten was.

Elektrische verwarming: wanneer de verwarming wordt aangepast kunt u de verwarming niet 
aanzetten en geen warm water gebruiken. U kunt tijdens deze werkzaamheden gebruik maken 
van een rustwoning of gebruik maken van een elektrische verwarming.

Oordoppen: mocht u tegen de overlast gebruik willen maken van oordoppen, dan kunt u deze 
ophalen bij de uitvoerder. 

Verhuisdozen: als u spullen wilt opbergen, kunt u gebruik maken van verhuisdozen.  
Deze kunt u bij de aannemer ophalen.

Heeft u meer ondersteuning of faciliteiten nodig? Geef dit door tijdens de opname van de woning. 
We overleggen daarna met u wat de mogelijkheden zijn.
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Opruimactie
Groot onderhoud is een mooi moment om op te ruimen. Voor we in een blok starten met de 
werkzaamheden, houden we bij dat blok een grote opruimactie. We zorgen voor een grote  
container voor al het grofvuilafval en werken samen met een bedrijf om spullen die nog goed zijn 
een tweede kans te geven. 

Werk stopt tijdens vakantie of feestdagen
Op Hemelvaartsdag en de dag na Hemelvaart (26 en 27 mei 2022), Tweede Pinksterdag  
(6 juni 2022) en tijdens de bouwvak (8 t/m 26 augustus 2022) zullen er geen werkzaamheden 
uitgevoerd worden. 

5
Wat vragen wij van u tijdens de werkzaamheden?

Helpt u ons mee om de werkzaamheden zo snel en 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 stof. Dat geldt ook 

voor schilderijen en andere zaken die omlaag kunnen vallen.
 Leg contant geld en sieraden 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 vertellen u vooraf waar we bij  

moeten kunnen om de werkzaamheden zo vlot mogelijk uit te kunnen voeren.
 Zorg ervoor dat de vakmannen rond de ramen kunnen werken. Ze hebben 1,5 meter vrije werk-

ruimte nodig.
 Zorg dat alle kozijnen vrij zijn. Haal planten, gordijnen, vitrage, rolgordijnen, eigengemaakte 

vensterbanken enzovoorts weg.
 Als het balkon aangepakt wordt, zorg dat deze helemaal leeg is.
 Uw spullen goed afdekken met afdekplastic tegen stof!
 Houd 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. Tijdens de opname bespreken we hoe u zich goed kunt voorbereiden. 
Lukt het u zelf niet om spullen weg te halen? Misschien lukt het wel met een handig familielid,  
de buren of een kennis? Heeft u moeite met het verplaatsen van uw wasmachine of andere zware 
spullen? Bespreek dit dan met WonenBreburg of de bewonersconsulent van Jansen Huybregts. 

6
Veiligheid tijdens werkzaamheden

Het uitvoeren van de werkzaamheden betekent dat uw woonomgeving tijdelijk verandert. 
We zijn in en buiten uw woning aan het werk. Hierbij is veiligheid van u als bewoner en ons als 
uitvoerend personeel belangrijk. Wij vragen u er voor te zorgen dat wij veilig bij u binnen kunnen 
komen. Denk hierbij aan huisdieren die agressief kunnen reageren op bezoekers. 
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Buiten dat wij in uw eigen woning werkzaamheden uitvoeren, zult u ook aan de buitenkant  
merken dat er gewerkt wordt. Zo plaatsen we steigers rondom uw woning en staan er containers 
voor materialen of afval in de straat. Soms staat er een kraan waarmee we bouwmaterialen aan-
brengen. Dit alles brengt risico’s met zich mee. Hierbij willen we een veilige situatie behouden voor 
u en uw medebewoners. Ook u kunt hierin iets betekenen! 

Wij vragen u om alert te zijn tijdens de werkzaamheden. Is een deel van de straat afgesloten,  
omdat er een kraan staat? Loop dan niet zomaar door de afzetting heen. Staan er steigers?  
Klim hier niet op. Heeft u kinderen? Bespreek dit soort dingen dan ook met hen. Voor de start van 
de werkzaamheden komen wij zeker nog bij u langs om bovengenoemde met u te bespreken. 

Met uw hulp houden we de situatie veilig voor iedereen.

7
Uw aanwezigheid tijdens de werkzaamheden 

De vakmannen werken tussen 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 op te starten.
U moet zelf de deur open doen voor de vakmannen. Wij hebben het liefst dat u in uw woning 
bent als de vakmannen bij u werken. 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 andere bewoners in uw woongebouw!

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

Lukt het u niet om zelf in uw woning te zijn tijdens de werkzaamheden? 
En lukt het niet om afspraken te maken met buren of familie? Dan kunt u een sleutelverklaring 
met de aannemer tekenen. Dan draagt u een sleutel van uw woning over aan Jansen Huybregts.  
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 (buren, 
familie, vrienden) in uw woning is. 

Vindt u dat u tijdens het onderhoud echt niet in uw woning  
kunt wonen? 
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd terwijl u in uw woning woont. In uitzonderlijke 
gevallen (zoals bij ernstige psychische klachten of om medische redenen) kan het voorkomen dat 
iemand niet in staat is om in de woning te wonen tijdens de werkzaamheden. Hiervoor is een  
volledig gemeubileerde logeerwoning beschikbaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor een logeerwoning?
 Het is medisch noodzakelijk.
 Uw gezondheidstoestand is zodanig dat u de werkzaamheden niet aankunt.
 U dient aan te kunnen aantonen dat het wonen in uw eigen woning onmogelijk is tijdens de 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

Wanneer u gebruik denkt te moeten maken van een logeerwoning, geef dit dan tijdig bij uw 
woonconsulent of de bewonersbegeleider aan.
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Een logeerwoning is alleen beschikbaar tijdens de periode dat er werkzaamheden in uw woning 
worden uitgevoerd. U moet weer terug naar uw eigen woning zodra de werkzaamheden zijn 
afgerond.

LET OP!
Als u gebruik maakt van een wisselwoning/logeerwoning heeft u geen recht op een ongemakken-
vergoeding. U verblijft immers niet in de woning tijdens de uitvoering van het groot onderhoud. 
U bent vrij om zelf voor een alternatieve, tijdelijke verblijfplaats te zorgen. De ongemakkenvergoe-
ding kunt u gebruiken om even ergens anders te wonen, bijvoorbeeld in een vakantiepark.

8
Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Een aantal bewoners heeft in en aan hun woning zelf voorzieningen aangebracht. Bij de opname 
van uw woning bekijkt WonenBreburg deze. Soms mogen deze blijven zitten. U moet ze weghalen 
als de aannemer door de voorzieningen zijn werk niet goed kan doen. 
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 aangebrach-
te 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.

9
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? 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 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?
Meld dit dan aan de opzichter. Hij neemt uw melding samen met de woonconsulent in  
behandeling.
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10
Wat staat er vanaf nu te gebeuren? 

Modelwoning
De woning aan ’t Bijltje 2 is een modelwoning. Hier kunt u voorbeelden zien van het groot onder-
houd en alle mogelijkheden goed bekijken. Veel medewerkers, die betrokken zijn bij het project, 
zijn tijdens de kijkdagen in deze woning aanwezig. Zij nemen dan met u de werkzaamheden door 
en uiteraard kunt u vragen stellen.

Kom naar de kijkdag
Waarom is het belangrijk dat u naar de kijkdag komt?
 U kunt de verschillende keuzemogelijkheden zien.
 U ziet hoe de werkplanning is en wanneer uw woongebouw aan de beurt is.
 U ontmoet de aannemer, opzichter, woonconsulent en buurtbeheerder.

Huisbezoek van WonenBreburg en van Jansen Huybregts
Opzichter Humprey Vorstenbosch van WonenBreburg en uitvoerder Gerrit Sterrenburg van Jansen 
Huybregts komen bij u thuis langs, ruim voor de start van de werkzaamheden. Zij nemen soms ook
woonconsulent Cindy Wong of bewonersconsulent Elina Luijten mee. 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. 
De opzichter en uitvoerder vertellen u waar u rekening mee moet houden en wat u moet regelen.

Start van de werkzaamheden
De aannemer start mei 2022 met de werkzaamheden in de eerste woning. De verwachting is dat 
alle werkzaamheden voor de kerstvakantie van 2022 klaar zijn.
Tijdens de kijkdagen krijgt u te horen wat de startdatum van uw woning is. 

Twee weken voor de start van de uitvoering in de woning komt de uitvoerder nog bij u langs met 
de planning. Met deze planning kunt u zien hoe de werkzaamheden in uw woning gaan plaatsvin-
den. Hij vertelt u dan welke spullen u wanneer weg moet halen en welke kamers u wanneer leeg 
moet maken. De uitvoerder van Jansen Huybregts komt één dag voor de start nog langs om de 
laatste zaken door te spreken.

Oplevering
Zijn de werkzaamheden in uw woning klaar? Dan leveren we de woning op. Dit betekent dat u,
WonenBreburg en Jansen Huybregts uw woning nalopen en beoordelen of de werkzaamheden 
goed zijn uitgevoerd. Alles wordt digitaal vastgelegd. Jansen Huybregts verhelpt, als het moge-
lijk is, direct eventuele gebreken of geeft aan wanneer gebreken verholpen worden. U krijgt na 
oplevering binnen 2 maanden uw ongemakkenvergoeding. Pas ná de oplevering gaat uw nieuwe 
huurprijs in.

Gebruikersboekje
Na oplevering ontvangt u een gebruikersboekje. Hierin staat onder andere hoe de bediening van 
de mechanische ventilatiesysteem werkt. Er wordt aangegeven hoe u de ventilatieroosters schoon 
kunt maken en hoe u optimaal gebruik maakt van de zonnepanelen (aanmelden en controleren 
van de opbrengst). 



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 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 kunnen we in de woonwinkel  
een beperkt aantal mensen toelaten. Maak een afspraak voor onze balie 
zodat wij de tijd hebben voor u en u niet onnodig hoeft te wachten. 

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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