
VOOR:  

 Isolatie van de gevels en nieuwe kozijnen: 

besparing op uw energierekening. Tocht en vocht 

verdwijnen. 

  Zonwerend glas. In de kleinere woningen. 

 Verouderde badkamers en keukens worden 

vervangen en er komt een nieuw toilet. 

 Nieuwe standleiding (aansluiting op riool), 

waardoor minder verstoppingen.  

 Grotere, snellere lift vanaf de begane grond. 

 Vernieuwde entree en bergingsingangen, met 

verbeterde veiligheid door beter zicht, camera’s, 

videofoon, etc.   

 Verbeterde uitstraling van de flat, entree 

 Vergoeding bij schade aan uw eigendommen, 

bijvoorbeeld bij (rol)gordijnen die niet meer 

passen en of vloerbedekking in de keuken.  

 Overlast vergoeding van 15,- per weekdag (dus 

ook in de weekenden) dat we in de woning aan het 

werk zijn.   

 Voorzieningen, zoals tijdelijke kookvoorziening, 

douchevoorziening, rust/woonkamerunit etc. 

 Bieden van hulp en een passende oplossing 

(maatwerk),  indien nodig vanwege uw gezondheid 

en/of persoonlijke situatie.  

 Maatwerkvoorzieningen bieden, indien nodig, 

zoals een chemisch toilet, logeerwoning.  

 Ruimten waar gewerkt is, leveren we dezelfde dag 

stofzuigerschoon op. We plaatsen stofschermen 

om zoveel mogelijk stof te voorkomen.  

 Maatregelen om de overlast voor bewoners te 

beperken: eerst de gevelwerkzaamheden. Daarna 

toilet, badkamer en keuken, die sneller weer 

bruikbaar zijn en er meer leefruimte overblijft in 

de woning tijdens de werkzaamheden.  

 Met de renovatie lossen wij problemen met vocht, 

tocht en schimmel op. De uitstraling  van de flat 

verbetert. Met alleen onderhoud gebeurt dat niet.  

 Wilt u verhuizen, dan maakt u meer kans, omdat 

bij een renovatie uw woonduur omgezet wordt in 

inschrijftijd bij WoningNet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGEN:  

 Overlast tijdens de werkzaamheden in- en aan de 

woning: werk aan de gevel 4 tot 5 werkdagen, 

werk in de woning 11- 13 werkdagen. 

 Werklui in de woning: tussen 7.30 en 16.00 wordt 

er in de woning gewerkt.  

 Minder bruikbare voorzieningen: toilet -7 

werkdagen, keuken – 10 werkdagen, badkamer – 

11 werkdagen. 

 Geluid en stof tijdens de werkzaamheden in de 

woning en aan het gebouw. Ook al nemen wij 

maatregelen om dit te beperken. 

 Huurverhoging voor de verbeteringen van 20,- per 

maand: hier staat een besparing op de 

energielasten en een compensatie in de 

huurtoeslag tegen over (als u daar recht op hebt).  

 Persoonlijke situatie kan ervoor zorgen dat 

renovatie te veel van de bewoner vraagt. Ook al 

helpen wij huurders zo veel mogelijk.  

 Bewoner heeft zelf aanpassingen gedaan in de 

woning. Wij zoeken samen met u naar een 

oplossing. Wij verwachten dat in veel gevallen de 

aanpassing kan blijven, of terug geplaatst kan 

worden.  

 Zonneschermen moeten verdwijnen. Niet alle 

zonneschermen moeten weg, alleen die aan het 

kozijn bevestigd zijn. Met die bewoners zoeken we 

samen naar een oplossing.  

 Satellietschotels moeten verdwijnen. Dat is niet zo. 

Na de renovatie kan de schotel terug geplaatst 

worden op het balkon. Om ervoor te zorgen dat dit 

op de juiste manier gebeurt, brengen we 

schotelbeugels aan.  

 Bewoner kan (overdag) zelf niet aanwezig zijn in 

de woning. Dit hoeft ook niet. Wij werken met 

sleutelkluisjes en maken goede afspraken met de 

bewoner. Tijdens de werkzaamheden zijn we 

ervoor verantwoordelijk dat we op een nette 

manier met  de woning en spullen omgaan. De 

woning wordt afgesloten op het moment dat we 

niet aan het werk zijn.





 


