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ZAV’S & SOCIAAL PLAN 

Beste Bewoner, 

 

In deze informatiebrief willen wij u informeren op 

welke wijze wij omgaan met uw zelf aangebrachte 

voorzieningen (ZAV’s) en welke afspraken wij met 

u maken en vastgelegd worden in het Sociaal Plan.  

 

NULOPDEMETER-WONING 

Voor het realiseren van een NulOpdeMeter-woning 

voeren wij een aantal maatregelen aan uw woning 

uit. Deze maatregelen hebben straks mogelijk 

gevolgen voor u persoonlijk. Zaken die u zelf heeft 

aangebracht aan de binnenzijde, de buitenzijde van 

uw woning en/of u in uw tuin.  

 

TECHNISCHE EN SOCIALE INVENTARISATIE  

Momenteel zijn we volop bezig met de technische 

inventarisaties. Bij de technische inventarisatie 

beoordelen wij niet alleen technische kwaliteit van 

de badkamer, de keuken, het toilet en het 

leidingwerk. Ook inventariseren wij ‘sociale’ 

aspecten zoals;  bijzondere situaties van bewoners, 

ziekte, gezinssamenstelling etc.  

 

WAT IS EEN ZAV? 

De afkorting ZAV staat voor Zelf 

Aangebrachte Voorzieningen. Het 

woord zegt het al; dit zijn zaken die 

u zelf heeft aangebracht in of aan 

uw woning. ZAV’s zijn 

bijvoorbeeld:  

• Een buitenkraantje aan de 

voor- of achterzijde van uw 

woning; 

• Een zonneluifel/-scherm;  

• Een door u zelf aangebrachte 

keuken; 

• Een verlaagd plafond;  

• Horren bij het raam, etc. 

 

UITGANGSPUNTEN ZAV’S  

U huurt de woning van Portaal. Voor alles wat u 

‘onherstelbaar’ verandert aan de woning moet u 

toestemming vragen.  

De uitgangspunten bij hoe we omgaan met ZAV’s 

zijn;  

1. Voldoet de ZAV aan de huidige technische en 

veiligheidseisen? 

2. Heeft Portaal aantoonbaar toestemming 

gegeven voor het aanbrengen van de ZAV? 

3. Past de ZAV binnen de nieuwe situatie? 

 

Voldoet de ZAV niet en heeft u geen toestemming? 

Dan moet de voorziening helaas verdwijnen.  

 

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Bij voldoende 

draagvlak voor het plan zal er nog een warme 

opname volgen. Bij deze warme opname worden 

persoonlijke afspraken over deze uitzonderingen 

gemaakt. Daarbij geldt wel: Een afspraak met u 

is geen afspraak met de buurman.  
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DE ‘WARME’ OPNAME 

Naast de technische inventarisatie welke Dura 

Vermeer nu uitvoert komen wij nogmaals bij u langs 

bij de woning om afspraken met u te maken. Dit 

noemen we een ‘warme opname’. Daarbij kijken we 

naar de technische staat van uw woning en naar uw 

persoonlijke situatie. We bespreken met u de 

renovatie, of uw keuken, badkamer en/of toilet 

wordt vernieuwd en we bespreken hoe we omgaan 

met uw zelf aangebrachte voorzieningen.  

De afspraken leggen we vast en ondertekenen we 

ter plekke. We beginnen met de warme opname als 

er voldoende draagvlak is voor het verbeterplan.  

 

 
 

SOCIAAL PLAN: WAT HOUDT HET IN? 

In een sociaal plan leggen huurders en verhuurder 

de rechten en plichten tijdens de renovatie vast. 

Portaal heeft de klankbordgroep ‘132 woningen 

Meijhorst’ over dit sociaal plan geraadpleegd. In het 

sociaal plan staan de algemene uitgangspunten 

van de renovatie. Zo is vastgelegd dat 70% van de 

bewoners moet instemmen met de plannen om de 

renovatie door te laten gaan.  

Vervanging van keuken, douche en toilet is niet 

verplicht. Het sociaal plan heeft betrekking op alle 

bewoners.  

 

SOCIAAL PLAN: WAT STAAT ER IN?  

• De renovatie vindt plaats in bewoonde staat. U 

hoeft niet te verhuizen en u behoudt uw 

huurcontract.   

• Verandering in de opbouw van de huur  

• Passende afspraken in geval van ziekte of    

bijzondere situaties  

• Afspraken over schades  

• Een overzicht van ongeriefvergoedingen  

• In een stappenplan staat hoe we omgaan met 

voorzieningen die u zelf heeft aangebracht 

(ZAV). 

 

 

 

Heeft u op dit moment nog vragen of suggesties? 

Neemt u dan contact met ons op, wij zijn het beste 

bereikbaar via e-mail: 

132woningenMeijhorst@duravermeer.nl.  
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