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Vooraf

Amersfoort, mei 2017

Geachte bewoner,

Wilt u een verbeterde woning? Portaal en BAM 

doen mee aan het landelijke initiatief De Stroom-

versnelling om woningen comfortabel te maken. 

Met goede isolatie en nieuwe installaties ontstaan 

zeer energiezuinige woningen: nul-op-de-meter 

(NOM) woningen. Hierbij ontvangt u een renovatie-

voorstel voor een NOM-woning.

We beschrijven in dit renovatievoorstel wat in en 

aan de woning verandert. Welke overlast u zeker 

gaat ervaren, hoe we omgaan met zelf aangebrach-

te voorzieningen (ZAV) en wat uw nieuwe huurprijs 

en maximale energie prestatie vergoeding wordt 

(EPV).

Het renovatie voorstel verwoordt wat we gaan 

doen en wat we niet doen. In het persoonlijk 

gesprek maken we voor u een persoonlijke bereke-

ning op basis van de gegevens in dit voorstel. Als 

u een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) heeft, 

bespreken we in het persoonlijk gesprek  wat dit op 

basis van dit voorstel voor u betekent. 

In de afgelopen maanden is intensief overleg ge-

weest met de bewonerscommissie Hollandse Mees-

ters en VHOS (Vereniging Huurders Overleg Soest). 

In dit overleg is het renovatievoorstel verbeterd, 

waardoor we hopen dat u het ook een goed voor-

stel vindt.  Wij weten dat voor een succesvolle re-

novatie duidelijke communicatie met u als bewoner 

essentieel is. Zowel voor, tijdens als na de renovatie 

kunt u bij ons en de BAM terecht.  U kunt met uw 

vragen ook bij de Bewonerscommissie terecht. 

 

Op de achterzijde van deze brochure vindt u onze 

contactgegevens. Wilt u meer weten of heeft u 

vragen? Neem gerust contact met ons op.

Dit renovatievoorstel is belangrijk. Stemt u samen 

met uw buurtgenoten voor energie zuinige en 

comfortabele woningen? Laat u informeren over 

de renovatie en deel uw overwegingen met ons. De 

renovatie gaat voor de woningen in uw buurt door 

wanneer 70% van de adressen of meer ja zegt. 

Doet u mee?

Met vriendelijke groet,

Portaal

Gerrina Schipper

Sociaal projectleider
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Hoe wordt uw woning 
Nul Op de Meter?

De stroomversnelling is een innovatieve aanpak 

die goed bij uw type woning past. Daarom bieden 

wij u dit renovatievoorstel voor een Nul op de 

Meter woning met een frisse nieuwe uitstraling. Bij 

gelijkblijvend gebruik van de woning gedurende 

een jaar en gelijke gezinssamenstelling garanderen 

1.1 Zo ziet uw woning er straks uit 
Uw woning passen we aan tot een Nul op de Meter 

woning. Hiermee verhelpen we ook de klachten van 

tocht en vocht. Hoe en wat wij doen, omschrijven wij 

hieronder

Comfortabel en energie zuinig

We knappen de buitenkant van uw woning op 

en plaatsen daarvoor nieuwe geïsoleerde gevels 

met nieuwe kozijnen, ramen en deuren tegen de 

oude gevels. Alle kozijnen en ramen krijgen extra 

isolerende beglazing. Over het bestaande dak 

komt een nieuw geïsoleerd dak en we isoleren 

de kruipruimte. Zo ontstaat een comfortabele 

woning: in de winter lekker warm en in de zomer 

is de temperatuur behaaglijk. Door de goede 

isolatie zal de woning van binnen ook een stuk 

droger worden, oftewel minder kans op schimmel. 

Eventuele aanwezige schimmelplekken worden met 

schimmeldodende verf behandeld. 

wij u gelijkblijvende woonlasten. Als uw woning 

is aangepast, betaalt u uw energiekosten (of een 

deel daarvan) aan Portaal in plaats van aan de 

energieleverancier. Zo krijgt u een comfortabel en 

zeer energie zuinig thuis voor hetzelfde geld. Zie ook 

pagina (poster en epv overzicht)

Samen met BAM hebben we uw buurt en woningen bezocht. Bewoners gaven aan dat de woningen slecht geïso-

leerd zijn en dat de woningen tochten. Een aantal bewoners heeft ons verteld last te hebben van vocht en schimmels 

op de muren. Daarnaast kwamen wij erachter dat de gemiddelde energierekening bij u in de buurt erg hoog is.

Zo ziet uw buurt er nu uit.

1
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Modern uiterlijk

Met de nieuwe gevels en het nieuwe dak krijgt uw woning een andere 

kleur en uitstraling. De woningen in uw buurt zien er straks weer fris en 

modern uit en kunnen weer jaren mee. Uw berging en tuinmuur krijgen 

dezelfde kleur als de energiemodule. Dit is afgestemd op de kleur van 

de gevel. Hierdoor wordt het één geheel. Op de afbeelding ziet u hoe 

het er straks uit komt te zien.

Tot slot wordt een aantal LED-lampen in de 

achterpaden geplaatst die zorgen voor een zacht 

licht in de avond en nacht. 

Energie opwekken

Wij plaatsen zonnepanelen op uw dak die voldoende 

elektriciteit opwekken voor het verbruik van een 

gemiddeld huishouden per jaar. Alle installaties 

komen in de energiemodule: een installatiekast die 

wij aan de achterzijde van uw woning plaatsen.

Veilig

De nieuwe kozijnen voorzien we van nieuwe ramen 

en deuren met veilig hang- en sluitwerk. Daarnaast 

brengen wij buitenverlichting aan bij uw voor- en 

achterdeur. Hierdoor komt uw woning in aanmerking 

voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen en kunt u 

mogelijk korting krijgen op uw inboedelverzekering.  

U krijgt nieuwe rookmelders die we aansluiten op het 

lichtnet zodat u nooit batterijen hoeft te verwisselen. 

Zo ziet uw woning er straks uit.

De nieuwe gevel bestaat uit steenstrips. De kleur is beige-

grijze met een grove structuur. Ze lijken op echte bakstenen. 

Het metselwerk is voor een deel horizontaal en voor een 

deel verticaal. De voeg is middengrijs bij de horizontale 

stenen en lichtgrijs bij de verticale stenen. 

De nieuwe kozijnen worden wit en zijn net als nu gemaakt 

van kunststof. Naast de voordeur zit een wit, glazen paneel 

met daarop een witte brievenbus. Uw huisnummer staat 

op een glazen paneel met een eigen kleur per straat. 

Zilver voor woningen aan de Hobbemalaan, brons voor de 

Ruysdaellaan en goud voor de Vermeerlaan.
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1.2 Zo verandert de 
buitenkant van uw woning
In deze paragraaf omschrijven wij welke 

werkzaamheden wij uitvoeren in uw woning. De 

daadwerkelijke volgorde en planning ontvangt u 

minimaal twee weken voordat wij starten met de 

werkzaamheden. In § 3.1 vindt u een stappenplan en 

globale tijdlijn.

Grondwerk

Voor de bestaande gevels komen geïsoleerde 

gevels. Om deze te plaatsen, graven we een strook 

aan de voor-, achter- en eventueel zijkant van uw 

woning. In deze sleuf plaatsen we de nieuwe gevels 

en isoleren we de gevel onder de grond. Na het 

grondwerk maken we de sleuf dicht. Als we uw 

terrastegels hebben verwijderd, plaatsen we die 

terug tot aan de gevel. Indien dat niet mogelijk is 

zoeken we in overleg naar een passende oplossing. 

Heeft u beplanting tegen uw gevels staan die u 

wilt behouden? Dan bekijken we samen met u de 

mogelijkheden.

De struiken en planten tegen de kopgevel van de 

tussenpaden worden verwijderd. In overleg met u 

kijken we naar een passende invulling, bijvoorbeeld 

een grindstrook of nieuwe beplanting.
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Gevel

Om de nieuwe gevels te kunnen bevestigen, monteren wij eerst beugels 

op de bestaande gevel. We verwijderen de oude kozijnen in de voor- en 

achtergevel. De nieuwe geïsoleerde gevels plaatsen we in twee dagen, 

bijvoorbeeld eerst uw voor- en een dag later uw achtergevel. Ook 

plaatsen we een nieuwe voor- en achterdeur. U krijgt 2 deurmatten die 

uw eigendom worden. 

De werkzaamheden aan uw gevel zorgen voor lawaai. Als de kozijnen 

verwijderd zijn, staat uw woning overdag open tot we – op dezelfde 

dag – de nieuwe gevel bevestigen. Als u wilt, kunt u dan gebruikmaken 

van een rustwoning. Hier kunt u ook terecht als wij u verzoeken uw 

woning kortdurend te verlaten tijdens hijswerkzaamheden aan uw 

woning. Aan de nieuwe gevels mag u niks meer ophangen.  Zo zal een 

televisie schotel in de tuin geplaatst moeten worden op een paal.

Zijgevel hoekwoningen

Bewoners met een zijraam kunnen tijdens het persoonlijk gesprek 

een stem uitbrengen om het raam te behouden of af te dichten. 

De meeste stemmen gelden. Komt het raam te vervallen dan wordt 

de binnenkant van het kozijn afgewerkt met een wit houten plaat. 

U hoort dit voordat u wordt gevraagd om uw stem uit te brengen over 

het renovatievoorstel.

Kozijnen

De nieuwe kozijnen hebben isolerende beglazing. In uw woonkamer 

krijgt het glas aan de zonnigste kant een coating die licht gewoon 

doorlaat, maar warmte filtert. 

In de slaapkamers en woonkamer krijgt u draaikiep-ramen. In de 

keuken vervalt het raam naast de keukendeur en plaatsen wij een deur 

plek van het raam. Het plaatsen van keukenkastjes en 

witgoed naast de achterdeur is geen probleem (zie 

ook de plattegrond op bladzijde 8).

De nieuwe raamkozijnen bevestigen we op de 

met een groot glasvlak terug. De glasoppervlakte 

blijft ongeveer gelijk maar het licht zal anders 

binnentreden. Als u wilt, kunt u kiezen voor een 

nieuwe binnendeur met glasvlak tussen de hal en de 

keuken.

Uw achterdeur verschuift naar rechts en komt op de 
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Op zolder plaatsen we nieuwe kanalen voor het 

ventilatiesysteem en koppelen we de bestaande 

waterleidingen aan de leidingen van de 

energiemodule. Tot slot verwijderen we de cv-ketel 

op zolder. Hiervoor komt geen nieuwe installatie op 

zolder terug.

Het nieuwe dak heeft een grotere dakoverstek 

die past bij de nieuwe buitenkant van uw woning. 

Daarbij biedt de overstek bescherming tegen zon en 

regen. Als de zon hoog staat, komt er minder direct 

zonlicht in uw slaap- en/of badkamers.

 

bevestigingspunten van uw oude kozijnen waardoor 

u een getrapte afwerking krijgt. Zo kunt u uw 

gordijnen en luxaflex terugplaatsen op de oude 

plek. Of u kiest voor de optie van een vlakke 

vensterbank; houd dan rekening met het aanpassen 

van uw gordijnen of raamdecoratie (zie afbeelding 

hiernaast).

Tot slot plaatsen we  een verhuisraam aan de 

achtergevel op de eerste verdieping. Zo kunt u nog 

steeds grote meubelen in en uit uw woning krijgen.

Dak en zolder

We verwijderen de dakpannen en schoorstenen van 

het bestaande dak en plaatsen nieuwe geïsoleerde 

dakplaten voorzien van zonnepanelen. Dit betekent 

dat u geen houtkachel, gaskachel of openhaard 

(meer) kunt gebruiken. U houdt het kleine dakraam 

op uw zolder. Het dakraam wordt aan de minst 

zonnige kant geplaatst.   

Heeft u zelf een groot dakraam of een tweede 

dakraam aangebracht, hebben wij deze als ZAV 

goed gekeurd en is het dakraam in goede staat? Dan 

vervangen wij dit dakraam (zoals ook omschreven in 

§ 1.2). Uw kleine dakraam vervalt in dat geval. 

Zo ziet de nieuwe vensterbank eruit 

met een getrapte afwerking.

Zo ziet de vlak afgewerkte vensterbank eruit.

Hier ziet u de 

onderkant van 

de nieuwe, witte 

dakoverstek
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De kleur van uw energiemodule wordt kwartsgrijs 

(RAL7039) en komt overeen met de kleur van uw 

nieuwe schutting en berging.

Berging

Het onderhoud aan de berging wordt gelijk met de 

buitenkant van uw woning uitgevoerd. De kozijnen 

worden geschilderd, het metselwerk wordt hersteld 

en de bakstenen krijgen dezelfde kleur als de 

tuinmuur en energiemodule. Hiermee zijn de aanpak 

van de achtergevel, energiemodule, tuinmuur en 

berging op elkaar afgestemd.

Wanneer u twijfelt of uw schuur voldoende 

bereikbaar is als de energiemodule in uw tuin komt, 

horen we dat graag van u tijdens het persoonlijk 

gesprek. Samen kijken we naar een passende 

oplossing; zoals het plaatsen van een deur aan een 

andere zijde van de berging.

Rondom uw woning

Door de bewoners is aangegeven dat bij (forse) 

regenval  het water in het achter- en zijpad niet 

goed weg kan. We maken een paar gaten en vullen 

deze met grind zodat het water makkelijker weg kan 

lopen. 

Energiemodule

Alle installaties om uw NOM-woning draaiend te 

houden, bevinden zich straks in de zogenaamde 

energiemodule. De installaties in de energiemodule 

maken een licht zoemend geluid wanneer deze 

aan het werk is. In de zomer is dit geluid minder 

aanwezig dan tijdens de winter. De energiemodule is 

een afgesloten ruimte waar alleen monteurs toegang 

toe hebben. Als bewoner kunt u wel vanaf buiten 

de filters van de ventilatie vervangen. U krijgt per 

post jaarlijkse nieuwe filters toegestuurd. Ook kunt 

u de installaties uitschakelen als de overheid bij 

calamiteiten daarom vraagt.

Om de energiemodule te plaatsen, verwijderen we 

de tuinmuur en het afvoerputje. Daarna komt de 

energiemodule van 1,05 x 1,75 x 2,56 meter (breedte 

x lengte x hoogte) op de tuinscheiding tegen een 

nieuwe schutting in dezelfde kleur als de module. 

Ook plaatsen we een afvoerputje terug. Op de 

plek waar de energiemodule komt, verwijderen 

wij eventuele terrastegels en brengen wij een 

verstevigde ondergrond aan. Met de energiemodule 

wordt uw tuin iets kleiner.

De energiemodule

De energiemodule heeft grijze panelen (van 

progelit). De ruimte tussen de module en uw schuur 

bedraagt 1,05 meter. Ook de nieuwe tuinmuur 

maken we van grijze, horizontale planken.
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1.3 Zo krijgt u meer 
comfort in uw woning
Cv-installatie

Wij verwijderen de cv-ketel op uw zolder. Voortaan 

zorgt de warmtepomp in de energiemodule voor 

de verwarming en warm (tap)water. De installatie 

in de energiemodule koppelen we aan de leidingen 

van de bestaande radiatoren. Hierdoor hoeven de 

leidingen en radiatoren in uw woning niet vervangen 

te worden.

Waterleidingen

We sluiten de nieuwe leidingen voor warm water 

vanuit de energiemodule aan op de bestaande 

leidingen. 

Als uw keuken, badkamer of toilet vervangen 

wordt (zie aparte brochure), vernieuwen wij alle 

waterleidingen. 

Elektrische installatie

Wij controleren uw elektrische installatie. In 

de meterkast maken we de groepen geschikt 

voor de nieuwe installaties. We vervangen de 

elektriciteitsmeter door een slimme meter. De slimme 

meter maakt het terug leveren van stroom aan uw 

energiemaatschappij mogelijk. 

Tot slot brengen we kabels aan naar de energie-

module om de installaties aan te sluiten op de 

meterkast en monitoring mogelijk te maken. 

In § 3.2 leest u wat die monitoring inhoudt. 

Als de elektrische installatie in uw berging voldoet 

aan de wettelijke eisen, wordt deze aangesloten 

op de energiemodule. Bij de voordeur wordt een 

nieuw lichtpunt opgehangen dat automatisch 

inschakelt op het moment dat het gaat schemeren. 

Op de energiemodule wordt een zelfde lichtpunt 

aangebracht, deze schakelt enkel in bij schemer 

en als beweging waar wordt genomen. 

Ventilatie

Uw woning krijgt een ventilatiesysteem met warmte-

terug-winning (WTW). Dit systeem voert altijd 

net zoveel schone lucht toe als het in de woning 

afzuigt, zonder dat er koude lucht de woning wordt 

ingeblazen. In de keuken, badkamer en toilet wordt 

vervuilde en/of vochtige lucht afgezogen en in de 

slaap- en woonkamer wordt verse lucht toegevoerd

Wat ziet u van het WTW-systeem in uw woning? 

U krijgt draadloze schakelaars in de keuken en 

badkamer om de ventilatiestand mee aan te 

passen. In uw keuken, badkamer, toilet, woon- en 

slaapkamers ziet u 1 of 2 ventielen. In uw keuken 

plaatsen we een witte koof en in uw badkamer 

en toilet de afvoerventielen. Daarnaast zullen er 

twee kanalen over de zolderverdieping lopen. Het 

afwerken van uw plafonds en muren hoort niet tot 

onze werkzaamheden.
In uw woonkamer krijgt u twee 

ventielen; in elke slaapkamer één.
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Gasaansluiting

Uw gasaansluiting komt te vervallen. De gasmeter is 

niet meer nodig in uw woning. Portaal verzoekt de 

netbeheerder om de gasmeter te verwijderen. De 

netbeheerder bepaalt of dit gebeurt. Om onnodige 

schade aan uw muren en plafonds te voorkomen, laten 

we de bestaande gasleidingen in uw woning intact. 

Wilt u de gasleiding verwijderd hebben? Dan kunnen 

wij dat voor u doen maar moet u zelf de afwerking 

herstellen.

Keuken

In uw keuken plaatsen we ventilatie-ventielen die 

we aansluiten op de energiemodule. In de keuken 

brengen we ook kanalen aan voor de ventilatie in de 

woonkamer. Om de kanalen plaatsen we witte koven. 

Daarnaast maken we een elektrische aansluiting 

voor het koken op elektra. U ontvangt kosteloos een 

vierpits inductiekookplaat, een pannenset en, indien 

niet aanwezig, een RVS-kleurige afzuigkap. Deze 

worden straks uw eigendom. 

Heeft u nu een vijfpits kookplaat? Dan ontvangt u ook 

een vijfpits kookplaat retour. Als u uw eigen afzuigkap 

wilt plaatsen of behouden, moet dit een recirculatie-

afzuigkap zijn. 

Toilet

We brengen een afzuigventiel aan in uw bestaande 

plafond voor het ventilatiesysteem. Het raam komt te 

vervallen. Deze wordt vervangen door een witte plaat. 

Badkamer

Ook de badkamer krijgt een afzuigventiel voor het 

ventilatiesysteem. Het afzuigventiel brengen wij aan in 

uw bestaande plafond. We vervangen het kozijn in de 

badkamer door een nieuw draai-kiepraam dat zowel 

helemaal als op kiepstand open kan. Informatie wat er 

gebeurt bij  vervanging van een badkamer, keuken en/

of toilet ontvangt u van ons in een aparte brochure. 

Dit valt buiten dit renovatie voorstel.

1.4 Wat gebeurt er met Zelf 
Aangebrachte Voorzieningen? 
Heeft uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) zoals 

dakramen, dakkapellen, uitbouwen, serres of schotelantennes? 

Hieronder leest u hoe wij hiermee omgaan. 

Heeft Portaal toestemming gegeven voor uw ZAV?

Heeft u toestemming gekregen voor het aanbrengen van uw ZAV 

dan zorgen wij voor uw ZAV. Hierbij letten we op de technische staat. 

Als de ZAV niet in goede staat verkeert, dan vragen wij u de ZAV 

zelf af te breken en na de renovatie weer op te bouwen. In principe 

demonteren we luifels  en passen we waar nodig aan. 
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Zonwering wordt door ons gedemonteerd en waar 

nodig aangepast en teruggeplaatst. Als u aan twee 

kanten zonwering heeft, krijgt u aan de zonzijde 

de zonwering terug. Krijgt u nieuwe zonwering, 

dan kunt u kiezen uit twee kleuren die passen bij de 

gevel. Wanneer u een uitbouw heeft, dan vervangen 

we deze of voorzien we uw uitbouw van nieuwe 

gevelisolatie. 

Als u uw ZAV – die in goede technische staat 

verkeert – zelf afbreekt en opnieuw kunt opbouwen, 

ontvangt u hiervoor mogelijk een reële vergoeding. 

Vooraf bepalen we samen met u een vergoeding die 

zich verhoudt tot de arbeidsduur en -kosten. 

Na afloop van de werkzaamheden bent u zelf 

verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van 

uw eigen ZAV, ook als wij hem hebben aangepast of 

aangebracht. 

Heeft Portaal geen toestemming 

gegeven voor uw ZAV?

Heeft u voor uw ZAV nooit toestemming 

aangevraagd? Dan beoordelen we tijdens de 

woningopname de technische staat van uw ZAV. 

Zouden we de ZAV normaal goedkeuren? 

Dan keuren we hem nu alsnog goed en passen wij 

hem aan. Keuren wij uw niet-aangevraagde ZAV af? 

Dan moet u zelf uw ZAV afbreken en verwijderen. 

Kijk voor de voorwaarden voor een ZAV op 

www.portaal.nl/ik-huur/reparaties/zelf-klussen-zav/

Heeft u toestemming, maar twijfelt u 

of u de ZAV terug wilt plaatsen?

Heeft u toestemming gekregen voor het aanbrengen 

van uw ZAV en wilt u de ZAV niet terugplaatsen? Dan 

ontvangt u een vergoeding volgens een vastgestelde 

lijst. Als u een ZAV heeft ontvangt u de lijst tijdens 

het persoonlijk gesprek. Daarna moet u de ZAV zelf 

weghalen vóór de renovatie begint.

Persoonlijk gesprek

Tijdens het persoonlijk gesprek kunt u al uw vragen 

over uw ZAV’s aan BAM stellen en kunnen de 

medewerkers van BAM u uitleggen welke opties 

mogelijk zijn.
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2.1 Stappenplan voor de renovatie
Wanneer kunt u wat van ons verwachten? 

Hieronder staan de vervolgstappen voor de renovatie. 

In de loop van het project kunnen wij concrete data 

noemen. Met vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Vernieuwd renovatievoorstel

Het renovatievoorstel in het boekje dat u na de 

Kerst heeft ontvangen, is na gesprekken met de 

Bewonerscommissie gewijzigd. In dit  boekje is het 

definitieve renovatievoorstel opgenomen. Het voorstel 

is in overleg met de bewonerscommissie opgesteld. 

Persoonlijk gesprek 

We komen bij uw langs voor een aantal zaken: 

1 Persoonlijk gesprek

   a. Wat vind u van het voorstel, wat is voor u 

       belangrijk, waar moeten we rekening mee 

       houden?

2 Uitleg over de Energie Prestatie Vergoeding

   a. Wat is het en wat betekent dat voor u? 

       (we maken voor u een persoonlijke berekening)

3 Opname van uw woning

   a. Hoe ziet uw woning er nu uit?

   b. Wat spreken we af over uw zelf aangebrachte 

       voorzieningen?

   c. Welk maatwerk wordt geleverd? 

4 Een impressie van uw vernieuwde woning

   a. Dankzij Virtual Reality illustraties kunnen we u het 

       eindresultaat al laten zien. Wij nemen een 3D-bril 

       voor uw mee. 

In het persoonlijk gesprek horen we graag wat u 

van het plan vindt en waar we tijdens de renovatie 

rekening mee moeten houden. Als u dat wilt, kan 

iemand van de bewonerscommissie bij dit gesprek 

aanwezig zijn. We beseffen dat u veel en waarschijnlijk 

ook nieuwe informatie hoort. Was dit gesprek voor u 

te kort, wilt u informatie nog een keer horen, heeft 

u later nog meer vragen gekregen? Maak dan direct 

of zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met ons. We 

komen graag nog een keer langs. We beantwoorden 

dan graag al uw vragen zodat u goed weet wat de 

renovatie inhoudt.

Het renovatie voorstel verwoordt wat we gaan doen, 

wat we niet doen en wat dit voor u betekent. In het 

persoonlijk gesprek maken we voor u een persoonlijke 

EPV berekening op basis van de gegevens in dit 

voorstel. Als u een ZAV heeft, bespreken we in het 

persoonlijk gesprek wat dit op basis van dit voorstel 

voor u betekent.

Wij brengen uw woning in kaart

Omdat alle woningen uniek zijn, kan uw woning 

afwijken ten opzichte van uw buren. 

Daarom verrichten wij – een medewerker van Portaal én een 

medewerker van BAM – woningopnames om uw woning in kaart 

te brengen. Samen met u bekijken wij of u Zelf Aangebrachte 

Voorzieningen heeft en waar uw woning extra aandacht behoeft. 

Oplossingen op uitzonderlijke situaties leggen wij gelijk vast, net 

als afspraken die we met u maken. 

Stemming

Wilt u deze woningverbetering? Na het persoonlijk gesprek 

ontvangt u een akkoordverklaring. Door deze te tekenen geeft 

u aan wat u wilt, deze renovatie of geen renovatie.  Laat u goed 

informeren over alle details van de werkzaamheden en deel uw 

overwegingen met ons. Als u nog vragen heeft, proberen wij die zo 

goed mogelijk te beantwoorden. Wij willen graag van u allemaal 

weten wat u van het renovatievoorstel vindt en daarom willen we 

alle akkoordverklaringen terug krijgen.

De werkzaamheden gaan door als 70% of meer van de adressen 

akkoord is met dit renovatievoorstel. U ontvangt na het tellen van 

de stemmen een brief met het resultaat. Vanaf dat moment gaat 

een bezwaartermijn in van 8 weken. 

Stel dat minder dan 70% van de bewoners akkoord is en er 

onvoldoende draagvlak is. Dan gaat dit renovatievoorstel niet door. 

Portaal blijft wel gewoon onderhoud aan uw woning uitvoeren. 

Is uw douche of keuken kapot? Dan wordt die vervangen. Een 

renovatie, dus een verbetering van bijvoorbeeld isolatie en comfort 

of een frisse buitenkant, doen we dan niet.

Wat kunt u verwachten?2
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Voorbereidingen

Als minimaal 70% van de adressen akkoord is, starten 

wij met de voorbereidingen.

Wij starten met de werkzaamheden nadat de 

bezwaartermijn is verstreken. Als er geen actuele 

asbestinventarisatie van uw woning is, voert een 

gecertificeerd bedrijf eerst een asbestinventarisatie 

uit. Hiervoor maken wij met u een afspraak. Als u 

niets hoort, dan beschikken wij al over de actuele 

asbestinventarisatie van uw woning.

Als er asbest in uw woning zit op locaties waar wij 

werkzaamheden gaan uitvoeren, laten we deze 

asbesthoudende materialen verwijderen. Mogelijk 

vragen we u tijdens deze werkzaamheden uw 

woning kortdurend te verlaten. U kunt dan terecht in 

een rustwoning.                                                                   

Bijeenkomst bewonerskeuzes

Kies uw eigen afwerking. 

Tijdens onze voorbereiding nodigen wij u uit voor 

een keuzebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 

kunt u de keuzemogelijkheden en opties bekijken 

die omschreven staan in § 4.3. Wij beantwoorden dan 

ook graag uw vragen over de planning.

Startgesprek

Wat betekenen de werkzaamheden voor u en uw 

woning? Twee tot drie weken voor de start van de 

werkzaamheden komen we op afspraak bij u thuis 

en ontvangt u de planning voor uw woning. Op 

de planning ziet u precies wanneer we starten met 

uw woning en in welke ruimte wij aan het werk 

gaan. Tevens bekijken we tijdens ons bezoek of uw 

woning gereed is voor de werkzaamheden en kunt u 

kennismaken met uw vaste aanspreekpersoon tijdens 

de gehele uitvoering.

Uitvoering werkzaamheden

Bent u klaar voor de start van de werkzaamheden?

Op de afgesproken dag starten we met de 

werkzaamheden om uw woning comfortabeler 

en energiezuiniger te maken. Ons team laat uw 

woning elke dag netjes achter. Op dagen dat wij 

hijswerkzaamheden óver uw woning verrichten, 

vragen wij u de woning kortdurend te verlaten. 

U kunt dan terecht in een rustwoning.

Oplevering

Hoe bevalt de vernieuwde woning?

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, 

controleren we uw woning goed en levert BAM uw 

woning aan Portaal op. We leggen u persoonlijk 

uit hoe de nieuwe installaties werken en hoe u de 

nieuwe installaties in uw woning het beste kunt 

gebruiken. Ook beantwoorden we uw vragen. 

Voor en tijdens en na de renovatie horen we graag 

van u wat u vindt van de renovatie. Daarom benadert 

het Centrum voor Woononderzoek u een aantal 

maal voor een telefonische enquête. We stellen het 

op prijs als u de tijd neemt om de vragen voor ons te 

beantwoorden. Wij kunnen hiervan leren en willen 

zo het proces weer verbeteren voor onze volgende 

projecten. Als u niet wilt deelnemen, kunt u dat dan 

aangeven.

Servicedag

2 à 3 maanden na oplevering van uw buurt 

organiseren we een servicedag. Op deze dag 

beantwoorden wij graag uw vragen die u nog heeft 

over de werking van de nieuwe installaties in uw 

woning.

Monitoring

Benieuwd hoeveel energie de zonnepanelen op uw 

dak opwekken? 
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U ontvangt na oplevering een brief met uw 

inloggegevens voor de website waar u kunt zien 

hoeveel energie de installaties opwekken en hoeveel 

energie u verbruikt. In § 3.2 leest u meer over de 

monitoring. 

2.2 Hoe bereidt u zich voor 
op de werkzaamheden?
Tijdens de renovatie kunt u in uw woning blijven 

wonen. U gaat wel overlast ervaren. Overlast in 

de vorm van meer geluid, meer stof of minder 

parkeerruimte. U heeft minder privacy omdat er 

mensen in, aan of om uw woning werken en in en uit 

uw woning lopen. We proberen de overlast zoveel 

mogelijk te beperken onder andere door zo snel 

mogelijk klaar te zijn in uw woning.

Hierna leest u hoe we gezamenlijk een bijdrage 

kunnen leveren aan een goed en vlot verloop van de 

werkzaamheden aan uw woning. Hierbij rekenen wij 

op uw medewerking en begrip. 

Mocht u niet in staat zijn om de gevraagde 

medewerking te verlenen, denken wij graag met u 

mee om een passende oplossing te vinden.

Bouwtijd

Wij bouwen zo snel en zo veilig mogelijk. Daarvoor 

gebruiken wij onderdelen uit de fabriek zoals kant-

en-klaar gevels en daken. We meten gevels en daken 

vooraf digitaal in met behulp van een 3D-scanner. 

De nieuwe daken, gevels en energiemodule plaatsen 

wij met behulp van een hijskraan en vanaf een 

bouwsteiger. 

Zo doen we ons best om de renovatie van uw woning in een zo 

kort mogelijke tijd te doen.

De werkzaamheden aan uw woning nemen maximaal 7 werkdagen 

in beslag. Een woningblok van 5 woningen voeren we uit in 13 

dagen en een blok van 4 woningen in 12 dagen. Als uw badkamer, 

keuken en/of toilet worden vervangen duurt de aanpak iets langer 

(zie aparte brochure). We verwachten dat we in totaal ongeveer  

6 maanden nodig hebben om alle woningen te renoveren. Na de 

renovatie van de woningen verbeteren we de brandgangen. Onze 

werktijden zijn van 7.00 uur tot 16.00 uur.

Overlast beperken

Overdag hebben we toegang tot uw woning nodig voor onze 

werkzaamheden. Als u niet thuis kunt zijn, komen we graag samen 

tot een goede oplossing. U kunt bijvoorbeeld uw sleutel aan BAM 

afgeven en samen een sleutelovereenkomst tekenen.
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Wanneer u door uw gezondheid niet in staat bent 

om tijdens de werkzaamheden in de woning te 

verblijven, mogen wij u met een medische verklaring 

tijdelijk elders verblijfsruimte aanbieden. Dit gebeurt 

op uw verzoek. Dit is niet een van de rustwoningen, 

maar een andere woonruimte waar u zolang de 

renovatie duurt dag en nacht kunt verblijven.

Meer rust in de rustwoningen

Tijdens de werkzaamheden blijft u in uw woning 

wonen. Overdag kunt u ook gebruikmaken van een 

van onze rustwoningen. Als u aan het eind van de 

middag terugkeert naar uw eigen woning is die 

altijd veilig en dicht.

De rustwoning fungeert als gezamenlijke 

ruimte voor u en uw buurtbewoners. De woning 

is gemeubileerd en heeft een internetverbinding 

(Wifi) zodat kinderen er bijvoorbeeld hun huiswerk 

kunnen maken of volwassenen zich kunnen 

ontspannen. De uitvoerder legt u uit hoe u de 

rustwoning kunt gebruiken.

Houdt u er rekening mee dat u ook overlast ervaart 

van de werkzaamheden aan andere woningen in uw 

eigen woningblok of buurt. Ook dan bent u welkom 

in de rustwoning. U deelt de rustwoningen met 

anderen uit de buurt.

We beschermen uw vloer 

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke 

bezittingen. Wij dekken de vloer van ons werkgebied 

af met afdekmateriaal. Wij verzoeken u om tussen-

tijds dit afdekmateriaal niet zelf te verwijderen 

om schade te voorkomen. Wij verwijderen 

het afdekmateriaal van de vloeren zodra de 

werkzaamheden gereed zijn.

Wij compenseren incidenteel stroomverbruik

Af en toe hebben we bij onze werkzaamheden 

stroom van u nodig. Bijvoorbeeld wanneer accu-

gereedschap niet volstaat of een elektrisch kacheltje 

tijdelijk uw woning moet verwarmen. U ontvangt 

hiervoor een vergoeding van €10,-.
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Wat verwachten wij dat u zelf regelt?

Op de planning die u van ons ontvangt, ziet u welke 

werkzaamheden wij per dag uitvoeren en waar we 

in uw woning aan de slag gaan. Wij verwachten dat 

u waar nodig uw meubels tijdelijk verplaatst. Om uw 

bezittingen te beschermen, bijvoorbeeld tegen stof, 

krijgt u afdekmateriaal van ons. U kunt hiermee alle 

meubels en andere belangrijke zaken afdekken. 

Wij raden u aan om kostbare bezittingen tijdelijk 

buiten uw woning (ander adres) te bewaren, extra 

goed af te dekken of op te bergen. Het is uw eigen 

verantwoordelijkheid dat u dit goed oplost.

Omdat een renovatie ingrijpend is, raden wij u aan 

tijdens de werkzaamheden een beroep te doen op 

familie en/of vrienden. Bijvoorbeeld om overdag 

minder overlast te ervaren of om te helpen met de 

voorbereidingen. Als u na afloop uw interieur of 

afwerking wilt aanpassen of bijwerken, maakt u 

mogelijk eigen kosten.

Maakt u ruimte voor de steiger?

Om de werkzaamheden aan de gevels en het dak 

veilig te kunnen uitvoeren, plaatsen wij een steiger 

aan de buitenkant van uw woning. Om de steiger 
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eenvoudig te kunnen plaatsen, vragen wij u vanaf 

de gevel minimaal 2,0 meter vrij te maken. Denk 

hierbij aan het tijdelijk weghalen van tuinmeubelen, 

bloempotten, planten, fietsen, en tv-schotels. 

Dit geldt zowel voor de voor- als achterzijde (en 

eventueel de zijkant) van uw woning. Wij geven u in 

het startgesprek tips.

Wat te doen met raamdecoratie?

Heeft u raamdecoratie (gordijnen, vitrages, 

rolgordijnen, luxaflex, enzovoort) voor het kozijn? 

Dan vragen we u deze tijdelijk weg te halen. Na 

afloop van onze werkzaamheden kunt u deze op 

de oude plek weer terugplaatsen. Als u ervoor kiest 

raamdecoratie op de nieuwe aftimmeringen aan 

te brengen, moet u mogelijk zelf de gordijnen of 

vitrages (laten) aanpassen.

Heeft u huisdieren?

Dan adviseren wij u om uw huisdier(en) elders 

onder te brengen. Onze werkzaamheden brengen 

extra geluid met zich mee zoals boren en zagen. 

Onze ervaring is dat huisdieren dan onnodig 

veel onrust ervaren. Bovendien staat tijdens de 

werkzaamheden de woning regelmatig open en 

ontstaat het risico van weglopen. 

Blijven uw huisdieren toch thuis tijdens onze 

werkzaamheden? Dan horen we dit graag tijdig; 

samen komen we dan tot een goede oplossing.

U heeft tijdelijk geen warmte en elektra

Wij halen uw cv op dezelfde dag weg als dat 

de nieuwe installatie voor verwarming wordt 

aangesloten. Als onverwachte omstandigheden 

dit verhinderen, zorgen wij voor een tijdelijke 

verwarming zoals een elektrische kachel. 

Op de dag dat wij de bestaande deuren en ramen 

weghalen en uw nieuwe gevel plaatsen, kunnen 

wij uw woning helaas niet op temperatuur houden. 

In de (verwarmde) rustwoning kunt u terecht voor 

een kop koffie of thee.

Als de warmwaterinstallatie wordt vervangen, 

is er een moment geen warm water beschikbaar. 

Aan het einde van de dag beschikt u weer over 

(koud en) warm water. Tijdens onze werkzaamheden 

moet op sommige momenten de hoofdschakelaar 

van de stroom worden uitgezet. Aan het einde van 

iedere werkdag heeft u altijd weer de beschikking 

over elektriciteit. Indien noodzakelijk zorgen wij voor 

een tijdelijke stroomvoorziening, bijvoorbeeld voor 

uw vriezer.

Schades

Wij zetten ons in om schades te voorkomen en 

informeren u welke maatregelen u vooraf moet 

treffen. Wanneer u dit niet doet, bent u zelf 

verantwoordelijk voor de schade. Ontstaat er 

onverhoopt toch schade dan zullen wij dit herstellen. 

Zijn wij niet in staat de schade te herstellen? Voor 

meer informatie over de afhandeling van schades zie 

pagina 34 en 35.

Tegemoetkoming bijkomende kosten

Deze renovatie geeft extra kosten. Zo moet wellicht 

uw raambekleding aangepast worden. Met de 

bewonerscommissie is afgesproken dat elke woning 

€ 250,- ontvangt als tegemoetkoming. Waar u het 

aan besteedt is uw keus. 

 

Hoe u het bedrag wilt ontvangen wordt samen met 

de keuzeopties besproken. U kunt kiezen tussen uit 

laten keren of verrekenen. Verhuist u voor de  start 

van de renovatie naar een andere woning? Dan komt 

u niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. 



21



22

Uw woning levert na de renovatie energie op. 

Dit gebeurt door een combinatie van zonnepane-

len,  isolatie en zuinige installaties. Omgerekend 

naar euro’s levert uw woning gemiddeld € 148,- 

per maand op over 1 jaar. 

Na de renovatie betaalt u hiervan maximaal €145,- 

aan Portaal naast uw huidige huur en servicekos-

ten. U krijgt van ons € 3,- korting, zodat we met 

deze marge zeker weten dat de opbrengst van uw 

woning helemaal klopt.

De € 145,- bestaat uit twee delen: 

€ 42,-  huurverhoging voor 

  energetische maatregelen 

  (installaties en isolatie)

€ 103,-   maximale Energie Prestatie 

  Vergoeding (EPV)

Over de huurverhoging (en uw huur) rekent Portaal 

jaarlijks een huurverhoging. Over de EPV rekent 

Portaal jaarlijks een Consumenten Prijs Index (CPI). 

Deze wordt door de overheid vastgesteld en is voor 

nu inflatie volgend.

De huurverhoging is voor iedereen gelijk. 

Hoeveel EPV u betaalt, wordt voor de renova-

tie vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks met 

de CPI geïndexeerd en betaalt u voor de perio-

de dat u deze woning huurt. Het bedrag wordt 

bepaald op basis van de energierekeningen van 

2016/2017,2015/2016, 2014/2015.

Uw energie rekening is hoger dan € 145,-

Dan betaalt u de maximale EPV aan Portaal en de 

rest aan uw energie maatschappij. Bijvoorbeeld uw 

energierekening is € 200,- per maand. 

Wat gaat u na de 
renovatie betalen?

3

Bij gelijkblijvend gebruik en gezinssamenstelling blijven uw woonlasten gedurende een jaar voor renovatie   

(huur + energie) gelijk aan uw woonlasten na renovatie (huur+ huurverhoging+ EPV).

Voor renovatie

Energie rekening

Service Service

Energie Prestatie 
Vergoeding

Huur verhoging 
voor isolatie

Vergoeding voor 
aansluiting elektra Energie-bedrijf

(voor duurzame energie)

Huur Huur

Energie-
bedrijf Portaal

Portaal Portaal

Na renovatie
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Dan betaalt u per maand € 42,- huurverhoging, 

€ 103,- EPV en € 55,- aan uw energie maatschappij.

Uw energie rekening is lager dan € 145,-

Dat wordt uw EPV naar beneden bijgesteld. Hoe-

veel berekenen we aan de hand van uw energiere-

kening van de afgelopen drie jaar. Bijvoorbeeld uw 

energie rekening is € 120,- per maand. Dan betaalt 

u per maand € 42,- aan huurverhoging en € 78,- aan 

EPV .

Geen energierekeningen

Kunt of wilt u geen energierekening aan ons 

overleggen? Dan betaalt u de maximale energie 

prestatie vergoeding.  U betaalt dan per maand 

€ 42,- huurverhoging en € 103,- EPV.

Vastrecht electra

U blijft het vastrecht electra aan uw energie-

maatschappij betalen.

Wanneer gaat u huurverhoging en de EPV 

van samen € 145,- aan Portaal betalen? 

De eerste maand na oplevering brengen wij 

nog geen EPV en huurverhoging in rekening. 

Alle opgewekte energie in die eerste maand ont-

vangt u gratis. Nadat uw woning is opgeleverd, 

gaat u op de eerste van de maand plus een maand 

ná oplevering de EPV en huurverhoging aan Portaal 

betalen. Voorbeeld: als uw woning 15 juni wordt 

opgeleverd, betaalt u vanaf 1 augustus maximaal 

€ 145,- aan Portaal. 
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3.1 Gegarandeerd gelijkblijvende 
woonlasten voor meer wooncomfort
De Stroomversnelling is een landelijk initiatief om 

woningen comfortabel en betaalbaar te maken. 

Het is een samenwerking tussen woningcorporaties 

en bouwers waarbij uw woonlasten gegarandeerd 

gelijk blijven. Een NOM-woning verandert niet 

alleen het uiterlijk en comfort van uw woning. 

Hoe energie wordt opgewekt en hoe u daarvoor 

betaalt, is ook anders.

Uw woning wordt van onder tot boven heel goed 

geïsoleerd en krijgt nieuwe, zuinige installaties. 

Zo daalt uw energieverbruik. Tegelijkertijd gaat uw 

woning zelf energie opwekken met zonnepanelen 

op het dak. Alles in uw woning werkt zometeen 

elektrisch. 

Stroom opwekken

Uw woning kan straks een bepaalde hoeveelheid 

energie opwekken. De stroom die u opwekt, wordt 

voor uw eigen woning gebruikt. Gebruikt u meer 

stroom dan uw zonnepanelen opwekken, dan 

koopt u extra stroom van uw energieleverancier, 

net als voor de renovatie. Gebruikt u minder stroom 

dan uw zonnepanelen opwekken, dan levert u de 

overgebleven stroom terug aan uw energieleveran-

cier. Daarvoor ontvangt u geld. Dat is nieuw.
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Uw verbruik

Uw uitgaven per jaar aan huur en energie zijn bij 

gelijkblijvend gedrag en gezinssamenstelling straks 

niet hoger dan nu. Er is voldoende warm water 

voor bijvoorbeeld de douche en genoeg stroom 

voor verlichting en elektrische apparaten (zoals tv 

en wasmachine). Hoe zuiniger u met energie om-

gaat, hoe meer stroom u aan het elektriciteitsnet 

terug levert: u ontvangt dan geld. Zuinigheid loont.

“Als ik op jaarbasis net zoveel of minder energie 

verbruik als mijn woning oplevert, waarom moet ik 

dan nog voor mijn energie betalen? Waarom betaal 

ik dan een EPV?”

Deze vraag stellen huurders vaak als ze voor het 

eerst over de Stroomversnelling horen. De reno-

vatie van uw woning kost veel geld. De corporatie 

gebruikt de EPV om een deel van de renovatie te 

betalen. Zo kunnen we u ‘voor hetzelfde geld een 

comfortabel thuis’ bieden.

3.2 Wat is een energie-
prestatievergoeding (EPV)?
EPV is het bedrag dat u maandelijks aan Portaal 

betaalt als bijdrage aan de isolatie en nieuwe 

installaties in uw woning. Deze installaties 

wekken energie op om uw woning te 

verwarmen en om huishoudelijke apparaten 

te kunnen gebruiken. 

Op jaarbasis wordt er door uw woning net zoveel 

energie opgewekt als verbruikt door een gemiddeld 

huishouden. Uw persoonlijke EPV berekenen we op 

basis van uw jaarlijkse energie-overzichten van de af-

gelopen 3 jaar. Zeker als u weinig energie verbruikt, 

kunnen uw jaarrekeningen ervoor zorgen dat uw 

persoonlijke EPV lager uitvalt dan de berekende EPV 

van € 103,-.

 

De EPV heeft geen invloed op de huurtoeslag. De huur-

toeslag en de jaarlijkse huurverhoging worden uitslui-

tend berekend over de huur en niet over de EPV. 

Ook als u nu geen huurtoeslag ontvangt, is het zinvol om 

de website van de belastingdienst te bezoeken. Mogelijk 

komt u door (recente) wijzigingen in uw situatie wel in 

aanmerking voor huurtoeslag.
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Wij garanderen u een minimale hoeveelheid energie, de energiebundel. 

Met uw bundel kunt u: 

• uw  woning het hele jaar op 20ºC warm te houden

• uw  woning het hele jaar voldoende mechanisch te ventileren

• 40 minuten per dag, 365 dagen per jaar, warm water van 55-60°C te gebruiken 

voor douchen enz.

• per jaar voor 2.500 kWh aan elektriciteit te gebruiken voor koken, verlichting, 

tv, enz.

U kunt uw energiebundel ook op een andere manier verdelen. 

Bijvoorbeeld een hogere temperatuur in huis en korter douchen. 

Bovenstaand verbruik is een gemiddelde van verschillende soorten huishoudens 

in verschillende woningen gedurende een jaar. Het ene huishouden gebruikt meer 

energie voor verwarming, het andere huishouden gebruikt meer voor warm water. 

Pas wanneer u meer energie verbruikt dan de grootte van uw energiebundel 

komt uw energiemeter niet op nul en betaalt u de extra energie aan uw energie-

leverancier.

Monitoring

U kunt zelf volgen hoeveel energie uw woning opwekt en verbruikt via een website. 

U krijgt daarvoor een persoonlijke login. Vraag ons gerust naar de details bijvoor-

beeld tijdens uw woningopname.

Wij volgen de prestaties van uw woning op afstand. Dit doen we om te kijken of de 

installaties goed werken. Is er iets niet in orde, bijvoorbeeld een defect zonnepa-

neel, dan krijgen we direct een seintje en kunnen we snel het probleem verhelpen. 

Zo kunnen we de energieopbrengst garanderen. Dat betekent dat als de woning de 

voorspelde energie niet produceert, wij u het verschil betalen.
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Doet u mee?4

Deze brochure bevat het renovatievoorstel en beschrijft wat het voor u inhoudt. Heeft u vragen of opmerkingen?   

Dan horen wij die graag van u. Bijvoorbeeld tijdens de woningopname bij u thuis. Neem gerust contact met ons op.

We zijn benieuwd of u enthousiast bent over het 

renovatievoorstel en organiseren een draagvlakmeting. 

Als voldoende bewoners instemmen, renoveren we alle 

70 woningen. Doet u mee?

4.1 Akkoordverklaring
Als u geen vragen meer heeft, kunt u de 

akkoordverklaring invullen en retourneren. Ook als u 

niet instemt met ons plan, horen we dat graag.

Bij 70% bewonersinstemming leggen we de afspraken 

voor de huur vast in een brief en komen de afspraken 

voor de EPV in een aanhangsel bij uw huurcontract.

4.2 Wie verzamelt de 
akkoordverklaringen?
U krijgt tijdens het persoonlijk gesprek een 

akkoordverklaring. 

Vanaf het moment dat u uw persoonlijk berekening 

heeft ontvangen verwachten wij dat u binnen twee 

weken uw akkoordverklaring opstuurt. U kunt uw 

akkoordverklaring opsturen naar of afgeven bij 

Vereniging Huurders Overleg Soest (VHOS).

Gebruik hiervoor de envelop die u van ons ontvangt 

waarop uw adres als afzender staat gedrukt. Als we uw 

envelop en verklaring niet hebben ontvangen, zoeken 

we contact met u.

De VHOS, de bewonerscommissie Hollandse Meesters, 

BAM en Portaal openen gezamenlijk de enveloppen 

en tellen de stemmen. We sturen u de uitkomst van de 

draagvlakmeting in een brief toe. Hierin leest u ook of 

we uw woning gaan renoveren of niet. 

 

De in dit voorstel weergegeven renovatiewerkzaamheden 

zullen alleen worden uitgevoerd indien:

1. draagvlak is behaald; en

2. Portaal de financiering op een redelijke manier rond 

krijgt; en

3. er (tijdig) wordt of kan worden beschikt over 

alle voor de uitvoering van de (renovatie)

werkzaamheden vereiste of gewenste onherroepelijke 

publiekrechtelijke vergunningen, toestemmingen, 

goedkeuringen, vrijstellingen, ontheffingen of enig 

ander publiekrechtelijk besluit of medewerking; en

4. de eisen die uit onder c genoemd komen voor Portaal 

redelijk zijn om aan te voldoen; en

5. de voornoemde vergunningen, toestemmingen, 

goedkeuringen, vrijstellingen en/of ontheffingen of 

enig ander publiekrechtelijk besluit of medewerking 

zijn verleend en naar het oordeel van Portaal binnen 

een door haar gewenste tijdspanne onherroepelijk 

zullen (kunnen) worden.
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4.3 Keuzes en opties bij dit voorstel 
Keuzes

U kunt zonder extra kosten kiezen uit een aantal 

opties. U ontvangt hiervoor nog een keuze- en 

optieformulier van BAM. Dit gaat om keuzen voor de 

afwerkingen. We begeleiden u graag bij het maken 

van uw keuzes. 

Bouwkundig zijn er drie opties:

• Geluidsisolerende wand tegen de tussenmuren 

in uw woonkamer en/of slaapkamers waarmee 

het contactgeluid van uw buren afneemt. 

 We brengen de nieuwe wand aan op 

uw bestaande vloerafwerking. Houdt u 

rekening met een extra dag bouwtijd en 

met meer geluids- en stofoverlast door deze 

werkzaamheden. 

 Als u kiest voor geluidsisolatie verwachten 

we ook meer voorbereiding van u; zoals het 

verplaatsen van alle meubels die tegen de 

tussenmuur staan. We informeren u uitgebreid 

tijdens de woningopname. 

 Deze optie is kosteloos.

• Badkamer vergroten door slaapkamer aan 

voorzijde te verkleinen inclusief extra toilet. 

 Een vergrote badkamer betekent een complete 

badkamer-vervanging. De werk-zaamheden 

plannen we na afloop van de NOM-renovatie 

in. Houdt u rekening met een bouwtijd van 10 

werkdagen en de nodige overlast in de vorm van 

meer geluid en meer stof. Als u geïnteresseerd 

bent, ontvangt u meer informatie bij de 

woningopname. Deze optie kost € 17,50 per 

maand aan huurverhoging.

• Vaste trap naar zolder. Wilt u een vaste trap 

naar de zolder dan kunt u die op eigen kosten 

aanbrengen. Portaal checkt of de trap degelijk 

en veilig  is aangebracht.
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Prefab dak 

inclusief dakbedekking

Energiemodule

warmtepomp, WTW en 

omvormers van de zonnepanelen
Voorzetgevel met steenstrips 

Voorkant met nieuwe ramen en 

deur (kleur beige-grijs, kleur 

afbeelding komt niet overeen).

Zonnepanelen

Kunststof goot

Vloerisolatie

DROWA chips

Voorzetgevel met steenstrips

achterkantkant met nieuwe ramen 

en deur
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Woonlasten na renovatie
• De huurverhoging is voor iedereen gelijk.

• Is uw energierekening minder dan €145,- van de bundel, dan betaalt u een lagere EPV zodat uw woonlasten gelijk blijven. 

Dit kan alleen als er drie energie jaarrekeningen worden overlegd.

• Is uw energierekening €145,-, dan betaalt u een EPV van €103,- (= bundel)

• Is uw energie rekening hoger dan €145,-, dan betaalt u het deel dat hoger is aan uw energiemaatschappij.

Voorbeeld woonlasten

Voor renovatie Na renovatie

Energie 
rekening

EPV

laag laag

Energie 
rekening

EPVEnergie 
rekening

EPV

Energie 
rekening

Service Huur-
verhoging

Huur-
verhoging

Huur-
verhogingService

middel bundel

Service

hoog hoog

Huur HuurHuur HuurHuur Huur

0 0

Energieverbruik

€145,- €145,-
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Contact

Portaal
Heeft u vragen aan Portaal? 

Neem contact op met:

Yvonne van der Linde, 

bewonersbegeleider

Portaal

Heiligenbergerweg 60, Amersfoort

yvonne.v.d.linde@portaal.nl

0800 - 767 82 25

www.portaal.nl

BAM Wonen
Heeft u vragen voor BAM? 

Neem contact op met:

Pascal Holleman, 

werkvoorbereider

BAM Wonen

pascal.holleman@bam.nl 

06 - 10 96 45 99

www.bamwonen.nl

Vereniging Huurders Overleg Soest (VHOS)
Voor vragen over huren en renoveren, kunt u contact opnemen met:

Leendert de Bruin

secretariaat@hbv-vhos.nl

Weegbreestraat 601a, 3765 XS Soest

Bewonerscommissie Hollandse Meesters
Voor vragen aan de bewonerscommissie Hollandse Meesters 

kunt u contact opnemen met:

HollandseMeesters2016@gmail.com
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Bewoonde staat
De renovatie wordt uitgevoerd in bewoonde staat. 

Dit betekent dat bewoners niet verplicht worden om 

de woning te verlaten. 

Bijzondere situaties
Er kunnen zwaarwegende redenen zijn waardoor 

het voor een bewoner niet mogelijk is om tijdens 

de renovatie in de woning te verblijven. Denk aan 

ernstig zieke mensen, vrouwen die op het punt staan 

te bevallen en dergelijke. Aan deze mensen stelt 

Portaal een alternatief ter beschikking. U kunt hierbij 

denken aan een wisselwoning, vakantiewoning of 

een vergoeding voor een verblijf elders naar keuze 

van de huurder.

Wanneer het mogelijk is om een wisselwoning 

in te zetten dan is deze volledig gestoffeerd en 

gemeubileerd en voorzien van (gas), elektra, 

stromend koud en warm water, televisie en internet. 

Om in aanmerking te komen, is een verklaring van 

de huisarts nodig en soms ook van een specialist, 

waarin staat dat het voor de situatie van de 

bewoner niet wenselijk is om tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden in de woning te verblijven. 

De bewoner mag dan, met de thuiswonende 

gezinsleden, zolang de werkzaamheden in en aan de 

woning duren in de wisselwoning of op een andere 

alternatieve plek verblijven. 

Sociaal Projectplan

Wanneer bewoners er toch voor kiezen gedurende 

de renovatie elders te verblijven, dan staat daar geen 

vergoeding tegenover.

In dit Sociaal Projectplan zijn een aantal rechten en plichten opgenomen waar de bewoners, Portaal en BAM zich 

op kunnen beroepen. Het uitgangspunt moet echter zijn om met elkaar in gesprek te gaan als er iets speelt. 

Deze afspraken kunnen daarbij helpen.
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Voor de wisselwoning hoeft de bewoner geen huur 

en gebruikskosten te betalen. Voor de eigen woning 

moet de huurder wel huur en overige kosten (gas, 

elektra, water, televisie, internet) betalen ook voor 

de periode dat hij/zij in een wisselwoning verblijft.

Rustwoningen
Portaal richt, bij voorkeur, in de wijk twee 

rustwoningen in waar iedereen terecht kan om 

even aan de werkzaamheden in de eigen woning 

te ontkomen. 

Mocht het in de wijk niet lukken, dan bieden we een 

rustwoningen in de directe omgeving aan.
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Maatwerk
Om de werkzaamheden mogelijk te maken, 

wordt van de bewoners verwacht dat zij meubels 

verplaatsen, bezittingen afdekken en de gevel aan de 

buitenzijde minimaal 2 meter vrij maken. Bewoners 

die dit niet zelf kunnen en ook geen hulp uit eigen 

kring kunnen krijgen hiervoor, kunnen hierbij hulp 

krijgen vanuit Portaal. Wel wordt er verwacht dat er 

in eerste instantie wordt geprobeerd om zelf hulp te 

regelen.

Gebruik stroom
Soms wordt er stroom gebruikt, bijvoorbeeld voor 

werkzaamheden of voor het verwarmen van uw 

woning met een elektrische kachel. U ontvangt 

hiervoor € 10,-

 

Schade
Wanneer er tijdens de werkzaamheden schade 

ontstaat aan de eigendommen van de huurder, meldt 

de huurder dit binnen 24 uur bij de contactpersoon 

van BAM. Ook vult u een schade formulier in en 

maakt u foto’s van de schade. Let op gooi geen 

spullen weg, voordat het duidelijk is of en zo ja 

welke vergoeding u hiervoor ontvangt. Zonder 

beschadigde spullen wordt sowieso geen vergoeding 

uitgekeerd. 
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BAM zorgt er voor dat de schade wordt hersteld 

binnen een met de bewoner overeengekomen termijn, 

tenzij dit door levertijden niet mogelijk is. Indien 

de schade niet hersteld kan worden, bijvoorbeeld 

omdat een eigendom onherstelbaar is beschadigd 

of vervangen moet worden, dan komt BAM met een 

voorstel. 

Kunt u zich niet vinden in het voorstel van BAM dan 

wordt via de aansprakelijkheidsverzekering van BAM 

een schade-expert ingeschakeld die de waarde van 

het te vervangen item vaststelt. Bewaar tot die tijd 

uw beschadigde spullen. BAM keert de waarde die 

is getaxeerd door de expert vervolgens binnen drie 

weken uit aan de bewoner. Uitbetaling vindt plaats 

aan de hoofdhuurder.

Geschillen
We gaan er vanuit dat u met BAM tot een oplossing 

komt. Wanneer u er met BAM toch niet uitkomt dan 

kunt u de kwestie voorleggen aan Portaal. Portaal zal 

dan beoordelen of zij uw klacht terecht vindt. In dat 

geval zal zij met een advies komen voor een oplossing. 

Bent u het niet eens met het advies van Portaal dan 

kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie 

van Portaal. Dit is een onafhankelijke commissie die 

een gekwalificeerd advies uitbrengt. 

De contactgegevens van de klachtencommissie vindt 

u op de website van Portaal. U kunt natuurlijk de 

contact gegevens vragen of de contactgegevens bij de 

bewonerscommissie opvragen.

Duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden in uw woning duren maximaal 

zeven werkdagen. Dit is de tijd van start in uw woning 

tot aan de oplevering. Na de oplevering worden de 

opleverpunten opgelost. De tijd van het oplossen van 

deze punten valt buiten de zeven werkdagen. 

U ontvangt circa 2 weken voor de start in uw woning 

definitieve planning. Op deze planning staat de datum 

van oplevering. Indien de werkzaamheden in  uw 

woning langer duren en de woning later aan u wordt 

opgeleverd dan na zeven werkdagen dan ontvangt u 

een vergoeding van € 25,- per werkdag dat het langer 

duurt. De vergoeding wordt uitgekeerd binnen twee 

weken nadat de woning wel opgeleverd is. Uitbetaling 

vindt plaats aan de hoofdhuurder.

Een uitzondering op deze regel is als de planning 

verschuift door onwerkbare dagen. Denk hierbij aan 

veel regen of koude, of veel wind en overmacht zoals 

niet vermoede vervuiling in de grond of in de woning. 

Dit zijn zaken van overmacht, over deze dagen 

betaald Portaal geen vergoeding. De 7 dagen staan 

voor de NOM renovatie. Hier valt buiten: badkamer 

uitbreiding, geluidswand,  vervanging badkamer, 

vervanging keuken, vervanging toilet.



Colofon 
Aan de inhoud van deze brochure is de grootst 

mogelijke zorg besteed. Aan de informatie in 

deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Dit is een uitgave van Portaal, mei 2017

Woningcorporatie Portaal werkt aan goed 

en betaalbaar wonen. Samen met huurders, 

maatschappelijke organisaties en overheden 

bouwen we aan een kansrijke toekomst van mensen 

en buurten. We investeren in een thuis voor iedereen. 

Woningcorporatie Portaal biedt in Soest onderdak 

aan ruim 3.600 huishoudens. Daarnaast werken we in 

de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en 

Utrecht.

Heiligenbergerweg 60

Amersfoort

0800 - 767 82 25

info@portaal.nl


