
Brochure 
 
Keuken, badkamer en/of 

toilet vervanging 

70 woningen, Soest 

Hobbemalaan 1 t/m 27 en 2 t/m 28 

Ruysdaellaan 1 t/m 27 en 2 t/m 28 

Vermeerlaan 2 t/m 28 
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Binnenkant van uw woning 

Naast dat uw woning wordt gerenoveerd, is vanuit bewoners de wens naar voren gekomen voor het vervan-

gen van keuken, badkamer en/of toilet. De bewonerscommissie heeft het advies gegeven om te onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn. Met dit advies zijn we aan de slag gedaan en in deze brochure leggen we u uit wat 

mogelijk is. Handig om te weten is dat het vervangen van een keuken, badkamer of toilet dagelijks niet bij 

renovatie hoort.  

 

Tijdens het persoonlijk gesprek hoort u of uw keuken, badkamer en/of toilet in aanmerking komt voor vervan-

ging. Dit wordt door de technisch projectleider beoordeeld.  

 

Komt u voor vervanging (van een deel) in aanmerking dan kunt u kiezen uit;  

 

  Portaal-concept 

  Vervanging een jaar na de renovatie en binnen twee jaar na de renovatie. De huidige tegels worden 

  vervangen voor nieuwe tegels. De overlast is hierdoor groter dan bij het BAM-concept. 

 

  BAM-concept 

  Vervanging vlak na de renovatie. Over de huidige tegels wordt glaspanelen geplaatst. Hierdoor 

  wordt de ruimte iets kleiner. De overlast is (fors) minder dan het Portaal-concept. 

 

Garantie 

U krijgt de garantie op vervanging en u bepaalt wanneer. Wat de verschillen zijn leest u hieronder. 

 

Vervanging is pittig  

Vervanging van een keuken, badkamer en toilet geeft (veel) overlast. Helemaal als het allemaal tegelijk ge-

beurt en samen met een renovatie is dat ontzettend pittig. Om de overlast voor u te beperkten bieden we u 

deze keuzevrijheid. Zo kunt u kijken wat het beste bij uw persoonlijke situatie past. Komt u in aanmerking voor 

vervanging van zowel uw keuken, badkamer en toilet, dan adviseren we u te kiezen Portaal-concept.  

 

Mocht u minder vitaal zijn of andere (medische) bijzonderheden dan kunnen we samen met u onderzoeken 

welk concept het beste bij uw situatie past.  

 

Keuze definitief 

Na draagvlak van de renovatie wordt u uitgenodigd voor een keuzemoment. Vooraf ontvangt u informatie 

over de afwerkingskeuzen van uw woning. Tijdens het keuze moment wordt u gevraagd of u voor het BAM- of 

Portaal concept kiest.   

 

Voorbehouden 

Deze projectmatige vervanging vindt alleen plaats, als draagvlak voor het gehele project wordt gehaald. Is uw 

badkamer, keuken of toilet onverhoopt eerder aan vervanging toe, dan voeren wij de vervanging ook eerder 

uit.   

Woningverbetering voor extra wooncomfort 
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Kiest u voor vervanging na 1 jaar en binnen 2 jaar? Dan 

kiest u voor het Portaal-concept. U krijgt een voucher van 

Portaal. Hiermee kunt u een jaar na de NOM-renovatie con-

tact opnemen met Portaal om een afspraak te maken voor 

de vervanging van uw badkamer, keuken en/of toilet. We 

overleggen met u wanneer dit plaats kan vinden. We ver-

vanging binnen 2 jaar uw keuken, badkamer en/of toilet. 

Belt u na 2 jaar met Portaal dan kunnen wij u deze garantie 

niet meer geven. 

 

De overlast is meer dan bij het BAM concept. Omdat we de 

tegels weghalen heeft u meer last van stof en lawaai. Ook 

zijn er geen rustwoningen beschikbaar, waardoor u voor uw 

rust zelf iets moet regelen.  

 

Keuken 

Uw keuken en keukentegels worden vervangen. U krijgt 

standaard drie onderkasten en drie bovenkasten en kunt 

door bij te betalen onder andere meer kasten of een langer 

blad kiezen. Vervanging van uw keuken duurt 5 werkdagen. 

 

Badkamer 

Uw badkamer wordt vervangen met tegels. Vervanging van 

uw badkamer duurt 10 werkdagen. 

 

Toilet 

Uw toilet wordt vervangen met nieuwe tegels en een nieu-

we pot en stortbak. Vervanging van uw toilet duurt 5 werk-

dagen. 

Portaal-concept 
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Kiest u voor vervanging direct na de renovatie? Dan kiest u voor het BAM concept. Bij dit concept werken we 

met glazen panelen die we over de huidige tegels plaatsen. De vervanging wordt aaneengesloten uitgevoerd 

na afronding van de buitenwerkzaamheden van de renovatie. De werktijden zijn van 7.00 uur tot 16.00 uur. 

  

Keuken  

Bij een nieuwe keuken van BAM plaatsen wij een ondoorzichtige glazen achterwand en een nieuw keuken-

blok, inclusief inductiekookplaat en afzuigkap. In de achterwand kan niet geboord worden; u kunt uw acces-

soires door middel van een zuignap bevestigen.  

  

Wij werken de wand boven de glaspanelen en de overige wanden niet af. Houd er rekening mee dat door een 

andere indeling van de bovenkasten en afzuigkap u hier mogelijk zelf een nieuwe wandafwerking zult moeten 

aanbrengen. De kast tussen keuken en eetkamer zal niet door ons worden verwijderd.  

  

U kunt uw keuken gedurende 5 dagen niet gebruiken. Op verzoek ontvangt u een tijdelijke, elektrische kook-

plaat met twee pitten om zelf een eenvoudige maaltijd klaar te maken.  

 

Badkamer  

Bij een nieuwe badkamer krijgt u nieuw sanitair, een nieuwe vloer en nieuwe wanden. De bestaande douche-

mengkraan en glijstang worden vervangen door een douchecombinatie met een waterbesparende douche-

kop. Als u een thermostaatkraan heeft, vervangen we deze door een nieuwe thermostaatkraan. Over de be-

staande vloer brengen we een pvc vloer met antislipprofiel aan. Tegen de bestaande tegelwanden plaatsen 

we nieuwe wanden van ondoorzichtig glas tot aan het plafond waar u uw accessoires door middel van zuig-

nappen aan kunt ophangen. In de glaswand boven de wastafel wordt een verwarmde spiegel geplaatst. 

  

Als u uw badkamer en douche 5 werkdagen niet kunt gebruiken, kunt u ook gebruikmaken van de voorzienin-

gen in de rustwoningen.   

 

Toilet  

Bij een nieuwe toilet krijgt u een nieuwe toilet-

pot. Tegen de bestaande wanden plaatsen we 

nieuwe wanden van ondoorzichtig glas. Over 

de bestaande vloer wordt er een pvc vloer met 

antislipprofiel aangebracht.  

  

Uw toilet is tijdens de werkzaamheden 5 werk-

dagen niet toegankelijk. Wanneer u dit wenst, 

plaatsen wij buiten werktijd uw toilet terug. U 

moet dan zelf doorspoelen met een emmer 

water (uit de tijdelijke kraan in uw keuken). Ook 

kunnen wij zorgen voor een vervangend droog-

toilet. Een droogtoilet werkt met wegwerpzak-

ken die u van ons ontvangt. U kunt ook ge-

bruikmaken van het toilet in de rustwoning.  

  

BAM-concept 
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www.bamwonen.nl 

Portaal 

Yvonne van der Linde 

Bewonersbegeleider 

 

yvonne.v.d.linde@portaal.nl 

0800 767 82 25 

  

Voorbereiding bij beide concepten 
 

Overlast algemeen 

Onderdeel van de badkamer, keuken of toiletvervanging is het vervangen van de waterleidingen. Dit betekent dat u 5 

werkdagen geen warm en koud water heeft. We maken in de keuken een tijdelijke kraan voor koud water. Omdat dit 

dan de enige plek is waar u water heeft, kunt u ook uw toilet, badkamer en wasmachine niet gebruiken.  

  

Wat verwachten wij dat u zelf regelt?  

Voor een keukenrenovatie moet u uw keukenblok helemaal leeg maken en alle apparatuur weghalen. Denk hierbij 

aan het weghalen van uw kooktoestel, koelkast, wasmachine en vaatwasser. We vragen u ook accessoires op kas-

ten en planken tegenover het keukenblok te halen en resterende meubels af te dekken met afdekfolie (die u van ons 

krijgt).  

 

Voor een badkamer renovatie moet u de hele badkamer leeghalen, denk aan spiegel, lamp, kastjes en als u die daar 

heeft staan, uw wasmachine. 

 

Voor een toiletrenovatie moet u alles leeghalen, zoals uw lamp, plankjes en bijvoorbeeld de wc-rolhouder.  

  

Kleurkeuze 

Voor beide concepten heeft u een aantal kleurkeuzen. Denk aan de kleur van een keukenkast, keukenblad, glaspa-

nel, tegels en greepjes. Na draagvlak ontvangt u een overzicht welke keuzen voor beide concepten mogelijk zijn.  

 

Asbest 

Treffen we asbest aan op de plekken waar we vervangen? Dan wordt deze verwijderd. Het kan zijn dat u dan uw wo-

ning voor een halve of een hele dag (overdag) moet verlaten.  

BAM Wonen 

Pascal Holleman 

Werkvoorbereider 

 

pascal.holleman@bam.nl 

06 10 96 45 99 

Vereniging Huurders Overleg  

Soest (VHOS) 

Voor vragen over huren en renoveren.  

 

Leendert de Bruin 

secretariaat@hbv-vhos.nl 

Bewonerscommissie 

Hollandse Meesters 

Voor vragen aan de bewonerscommissie 

 

hollandsemeesters2016@gmail.com 


