
FAQ Hoflaan 

 

Onderhoud 

Nr. Vraag Antwoord 

 Wordt mijn keukenblok vervangen? Alleen de keukenblokken die verouderd / in slechte staat 

zijn worden vervangen. Portaal beoordeelt dit eventueel 

samen met de aannemer. 

 Wordt mijn badkamer vervangen? Alleen de badkamers die verouderd / in slechte staat zijn 

worden vervangen. Portaal beoordeelt dit eventueel 

samen met de aannemer. 

 Wordt mijn toilet vervangen? Alleen de toiletten die verouderd / in slechte staat zijn 

worden vervangen. Portaal beoordeelt dit eventueel 

samen met de aannemer. 

 Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een nieuwe 

keuken, badkamer, of toilet? 

Alle woningen worden bezocht waarbij we bekijken hoe de 

keuken, badkamer en toilet eraan toe zijn. Daarna hoort u 

of het vervangen wordt. 

 Ik heb nog een geiser/moederhaard. Kom ik in 

aanmerking voor c.v.? 

Ja, c.v. kan bij u aangelegd worden tegen een 

huurverhoging. U heeft dan meer comfort. 

 Gaat de huur omhoog na de maatregelen? Bij het onderhoud wordt de huur niet verhoogd. 

Uitzondering is als er c.v. wordt aangelegd. Doorgaans is 

dit € 50,-- per maand. Er is nu subsidie van de gemeente 

mogelijk waarbij u ongeveer de helft gaat betalen. De 

precieze huurverhoging zal de komende maanden aan u 

bekend gemaakt worden. 

 Ik heb sinds 2006 c.v., wordt deze ook vervangen? Nee, deze kan nog jaren mee. 

 Kan ik dubbel glas krijgen? Nee, dit is niet mogelijk bij deze onderhoudsbeurt. Portaal 

wil de woningen betaalbaar houden. Zonder extra  

isolerende maatregelen zouden, door het plaatsen van 

dubbel glas, vocht- en schimmelproblemen ontstaan of 

toenemen. Als we isolerende maatregelen aanbrengen 

heeft dit consequentie voor de huurprijs die u per maand 

betaalt. Deze wordt met tientallen euro’s verhoogd.  

 

Het koudste oppervlak in de woningen is nu het enkel glas 

waar condensatie zich op concentreert, bewoners zien dit 

en gaan dan vaak ventileren. Als we het enkel glas 

vervangen voor HR++ glas zal het condensatieprobleem 

zich verplaatsen naar hoeken en wanden van de 

woningen, dat is dan het koudste oppervlak, waardoor 

daar schimmelvorming /vochtplekken ontstaat. Doordat 

dit niet direct zichtbaar is zal men niet meteen gaan 

ventileren. 

 

 Wordt er iets gedaan aan de geluidsoverlast? De geluiden uit het portiek worden gedempt doordat alle 

woningen een nieuwe voordeur krijgen van betere 

kwaliteit. 

 Wordt er iets gedaan aan de veiligheid van het 

gebouw? 

De veiligheid verbetert doordat alle woningen een nieuwe 

voordeur krijgen die voldoen aan het (niveau van het) 

Politiekeurmerk Veilig Wonen. 



 Wordt de buitenkant geschilderd? Ja, de buitenkant knapt op doordat deze opnieuw 

geschilderd wordt, in dezelfde kleuren als nu. Tevens 

worden het voegwerk en de lateien geheel vernieuwd. 

 Wordt het portiek opgeknapt en zo ja, wat? Ja, behalve de vervanging van de deuren worden de 

trappen gereinigd.  

 Worden de brievenbussen vervangen? Ja, deze worden wind 

 Worden de bergingen opgeknapt en zo ja, wat Ja, deze worden wind en waterdicht gemaakt 

 Het trappenhuis is niet meer schoon te krijgen, wat 

gebeurt daaraan? 

Deze worden gereinigd. 

 Komt er mechanische ventilatie? Nee, er wordt geen mechanische ventilatie aangebracht 

tijdens de onderhoudswerkzaamheden. 

 Wordt er iets gedaan aan de tochtklachten? Nee, er wordt geen dubbel glas aangebracht omdat dit 

nadeliger zou zijn voor de binnenklimaat van uw woning. 

Er is dan een grote kans op schimmelvorming. 

 Wordt er iets gedaan aan de vochtklachten? Tijdens het bouwfysisch onderzoek is gebleken dat er 

weinig tot geen vochtproblemen zijn. Alleen op het enkel 

glas kwam vocht voor (koudste oppervlak + huurders 

slecht ventileren (roosters dicht of dichtgeplakt). We 

nemen verder geen maatregelen met het onderhoud. 

 Zit er asbest in mijn huis en zo ja, wordt dit verwijderd? Indien asbest aanwezig is zal deze ter plekke van de 

werkzaamheden verwijdert worden.  

 Waarom slopen jullie de woningen niet?  U heeft meerdere malen aangegeven (middels de door 

ons gehouden klanttevredenheidsonderzoeken) dat u zeer 

tevreden bent met de huidige prijs-/kwaliteitverhouding 

van uw woning. Ook in de bijeenkomst in oktober was een 

deel van u vóór behoud van de woningen zonder 

huurverhoging. Door de woningen op te knappen zonder 

forse ingrepen, kunnen ze weer jaren mee tegen een 

betaalbare huur en voldoen we aan uw wens. 

 Waarom wordt er niet meer aan de woningen gedaan 

(zoals dubbel glas, m.v., iedereen nieuwe keuken etc) 

Zie voorgaande antwoord. Er is momenteel erg veel 

behoefte aan niet te grote woningen met een lage 

huurprijs. Dit geldt voor veel van de huidige bewoners, 

maar ook voor woningzoekenden. Door de woningen op te 

knappen zonder forse ingrepen, kunnen ze weer jaren 

mee tegen een betaalbare huur. Als we meer doen, gaat 

de huur omhoog.  

 

Met opmerkingen [HI1]: Nog aanvullen. Worden volgens 

mij niet vervanggen  



 


