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Inleiding 
 

In september 2017 starten we in opdracht van Portaal met de werkzaamheden aan de 

woningen in Bloemstede te Maarssenbroek. Dit boekje bevat belangrijke informatie over wat 

we gaan doen, wat u kunt verwachten, wanneer één en ander staat te gebeuren en nog veel 

meer. Wij vragen u dit goed door te lezen en te bewaren tijdens de werkzaamheden. 

 

Er zijn veel mensen betrokken bij deze werkzaamheden. Iedereen vanuit zijn eigen positie, 

als medewerker of als bewoner. De één meer achter de schermen, de ander in de bouwkeet 

en de vakmannen bij u in de woning. Met de inzet van iedereen die bij dit project betrokken is 

hopen we op een geslaagd project. Alleen door met elkaar samen te werken gaat dat lukken.   

 

Wij zien er naar uit! 

 

 

 

De aannemer 
 

Plegt-Vos probeert bij alle werkzaamheden de (over)last voor bewoners te beperken door 

vooraf al te kijken naar oplossingen. Voor de uitvoering van het werk worden werklieden van 

Plegt-Vos, maar ook van andere bedrijven, ingeschakeld. Zij werken allemaal onder leiding 

van de uitvoerder van Plegt-Vos. Hij is dagelijks op de werkplek aanwezig en zorgt ervoor dat 

de werkzaamheden goed en volgens planning verlopen. Alle medewerkers van de aannemer 

kunnen zich legitimeren. Vraag bij twijfel gerust naar hun legitimatiebewijs. Daarnaast zijn de 

werknemers herkenbaar aan hun kleding, speciaal gemaakt voor dit project in Bloemstede. 

Portaal heeft regelmatig overleg met de uitvoerder van Plegt-Vos over de kwaliteit en 

voortgang van het werk.  
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Bewonersbegeleiding 
 

Voor u persoonlijk spelen de uitvoerder Willem van Dord en bewonersbegeleider Jannike 

Oltmans een heel belangrijke rol. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Met uw vragen kunt u bij 

hun terecht. Voor de uitvoerder met betrekking tot techniek; voor de bewonersbegeleider met 

betrekking tot sociale aspecten. Ook als het heel persoonlijk is of anders dan standaard. Dat 

is hun vak en uit ervaring weten zij met uw zorgen om te gaan. Schroom niet om hen te 

betrekken bij uw zorgen. Alleen dan kunt u daarbij geholpen worden. Waar mogelijk gaan zij 

op zoek naar maatwerk.   

 

 

 

Jannike Oltmans    

Bewonersbegeleider    

Hakvoort Mens en Gebouw   

 

e-mail:  j.oltmans@mensengebouw.nl 

telefoon: 06-24849794 

 

 

 

 

Willem van Dord 

Uitvoerder 

Plegt-Vos     

 

e-mail:   willem.van.dord@plegt-vos.nl  

Plegt-Vos  

telefoon:  088-5886258  

   

 

 

 

Bij Portaal werkt voor dit project ook een bewonersbegeleider: Yvonne van der Linde. In de 

periode voor en tijdens de uitvoering is zij uw contactpersoon bij Portaal. Als u een vraag 

heeft over de aanpak of een zorg hebt waar u met de aannemer niet goed uitkomt, kunt u 

contact met haar opnemen. Gezamenlijk wordt naar een passende oplossing gezocht. 

 

 

     

Yvonne van der Linde    

Bewonersbegeleider 

     Portaal 

 

e-mail:  yvonne.v.d.linde@portaal.nl 

     telefoon: 0800 – 767 82 25 

 

 

 

 

 

mailto:j.oltmans@mensengebouw.nl
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De planning 
 

We starten met de eerste woning op maandag 18 september 2017. Niet alle woningen liggen 

even dicht bij elkaar. Acht blokken liggen in het rechter deel van Bloemstede, vier blokken 

liggen in het linker deel van Bloemstede. Wij hebben alle blokken een letter gegeven.  

 

Onderstaand treft u de verdeling aan op volgorde van uitvoering. De hieronder genoemde 

data zijn bij benadering, zodat u een beeld heeft van de planning en ongeveer weet wanneer 

uw woning aan de beurt is. Zes weken van te voren ontvangt u een brief met de exacte 

startdatum. 

 

 

Fase 1 

 

1   blok H  Bloemstede 194 t/m 183 18 september  -  27 oktober 2017 

  

2 blok G  Bloemstede 161 t/m 150 4 oktober  -   14 november 2017 

 

3 blok F  Bloemstede 149 t/m 136 20 oktober  -  5 december 2017 

 

4 blok E  Bloemstede 135 t/m 124 9 november  -  20 december 2017 

 

5 blok D  Bloemstede 123 t/m 112 8 januari  -  16 februari 2018 

 

6 blok C  Bloemstede 111 t/m 102 24 januari  -  5 maart 2018 

 

7 blok B  Bloemstede 101 t/m 93  7 februari  -  16 maart 2018 

 

8 blok A  Bloemstede 92 t/m 81  20 februari  -  5 april 2018 

 

 

 

Fase 2 

 

9 blok I  Bloemstede 497 t/m 508 8 maart   -  23 april 2018 

 

10 blok L  Bloemstede 649 t/m 643 26 maart  -  2 mei 2018 

 

11 blok J  Bloemstede 509 t/m 521 6 april  -  23 mei 2018 

 

12 blok K  Bloemstede 551 t/m 546 25 april  -  31 mei 2018 
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Routing en bouwplaats 

 

Op de onderstaande plattegrond is de routing weergegeven. Van blok H naar blok A, 

en van blok I naar K. Ook ziet u de locatie van de bouwplaatsen en de plaats van de 

rustwoningen.  
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Aanpak per woning 
 

Voor de werkzaamheden die we bij alle woning uitvoeren hebben we per woning 20 

werkdagen gepland. Het uitgangspunt is dat we elke dag één woning opstarten, waarbij we 

starten bij blok H. Indien de omstandigheden erom vragen kunnen we opschalen naar het 

opstarten van twee woningen per dag. Onderstaand treft u een opsomming aan van 

werkzaamheden welke we binnen die 20 dagen gaan uitvoeren.  

 

 

Binnen werkzaamheden standaard, dag 1 t/m 7 

Timmerman   Beschermen woning   

Installateur   Boren sparingen door muur slaapkamer en aanbrengen doorvoer  

Installateur   Afkoppelen radiator op zolder  

Installateur   Demonteren / afkoppelen evt. Installaties aan de gevel  

Installateur   Boren sparing onder wastafel badkamer  

Tubus System   Relinen riolering badkamer (apart inplannen)  

Installateur   Vervangen schakelmateriaal elektra  

Installateur   Vervangen / herstellen meterkast  

Installateur   Aanbrengen / vervangen benodigde rookmelders  

Installateur  Aanbrengen MV incl. inregelen  

Installateur   Vervangen radiatoren  

Installateur   Vervangen radiatoren dag 2  

Installateur   Bijplaatsen buffervat  

Installateur   Aanbrengen leidingtracé buffervat naar buiten incl. kabelgoot  

Timmerman  Herstellen beschadigingen, met name plafond slaapkamer voor  

Schilder    Schilderwerk, met name plafond badkamer  

Schilder    Eventueel herstellen schilderwerk voor oplevering 

 

Achtergevel, dag 1 t/m 6 

Timmerman   Verwijderen tuinmuur voor gevelmetselwerk   

Steigerbouwer   Plaatsen gevelsteiger achtergevel    

Sloper    Asbest verwijderen achterzijde    

Timmerman   Verwijderen en opslaan dakpannen    

Timmerman   Verwijderen en afvoeren panlatten  

Timmerman   Aanbrengen nieuwe dakplaten  + latten  

Timmerman   Aanbrengen dakgoot + nood hemelwaterafvoer 

Installateur   Verlengen / herstellen dakdoorvoeren  

Installateur   Aanbrengen bevestiging en bekabeling zonnepanelen  

Timmerman   Aanbrengen dakpannen 

 

Achtergevel, dag 7 t/m 17, werkzaamheden vanaf de steiger  

Schilder    Vervangen glas incl. groot houtrot kozijnen   

Schilder    Stellen, tochtwering en omtrekspeling draaiende delen  

Schilder    Voorbehandelen houten kozijnen  

Stucadoor   Aanbrengen gevelisolatie  

Stucadoor   Aanbrengen weefsellaag  

Schilder    Voorbehandelen houten kozijnen  

Stucadoor   Aanbrengen stucadoorslaag  

Stucadoor   Aanbrengen steenstrips  

Schilder    Afschilderen kozijnen verdieping achtergevel   

Installateur   Aanbrengen zonnepanelen  

steigerbouwer   Verwijderen gevelsteiger achtergevel  
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Achtergevel, dag 18 t/m 20, werkzaamheden na afbreken steiger 

Timmerman   Herstellen schutting, straat- en grondwerk  

Timmerman   Definitieve hemelwaterafvoer 

Schilder    Afschilderen kozijn begane grond achtergevel  

 

Kopgevel, dag 1 t/m 20, werkzaamheden tussendoor 

Steigerbouwer   Plaatsen gevelsteiger kopgevel 

Timmerman  Aanbrengen extra spouwankers 

Stucadoor   Aanbrengen gevelisolatie  

Stucadoor   Aanbrengen weefsellaag  

Stucadoor   Aanbrengen steenstrips  

Schilder    Schilderen en glaswerk evt. kopgevel tussendoor meenemen  

 

Voorgevel hoog (zolder), dag 1 t/m 10 

Bewoner   Vrijmaken gevel voor start werk    

Dakdekker   Verwijderen grind van platte daken bergingen   

Schilder    Schoonmaken gevels bergingen     

Steigerbouwer   Plaatsten gevelsteiger voorgevel en dak   

Timmerman   Vervangen zolderkozijn     

Installateur   Verwijderen oude radiator en binnen brengen buffervat en nieuwe radiator 

Schilder    Vervangen glas in zolderkozijn    

Stucadoor   Aanbrengen gevelisolatie     

Stucadoor   Aanbrengen weefsellaag     

Schilder    Voorbehandelen ondergrond zolderkozijn   

Stucadoor   Aanbrengen stucadoorslaag    

Schilder    Afschilderen zolderkozijn     

Steigerbouwer   Verwijderen gevelsteiger op dak en aanpassen lage deel steiger  

 

Voorgevel, dag 1 t/m 11, lage geveldeel: 

Sloper    Asbest verwijderen voorzijde  

Schilder    Vervangen glas incl. groot houtrot kozijnen  

Schilder    Stellen, tochtwering en omtrekspeling draaiende delen  

Schilder    Voorbehandelen houten kozijnen 

 

Voorgevel, dag 12 en 13, lage deel:  

Timmerman   Verwijderen en opslaan dakpannen  

Timmerman   Verwijderen en afvoeren panlatten  

Timmerman   Aanbrengen nieuwe dakplaten  + latten  

Timmerman   Aanbrengen dakgoot + nood hemelwaterafvoer  

Timmerman   Verlengen / herstellen dakdoorvoeren  

Timmerman   Aanbrengen dakpannen  

 

Voorgevel, dag 1 t/m 18, voorbereiding en afbouw voorgevel: 

Stucadoor   Aanbrengen gevelisolatie  

Stucadoor   Aanbrengen weefsellaag  

Schilder    Voorbehandelen houten kozijnen  

Stucadoor   Aanbrengen stucadoorslaag  

Schilder    Afschilderen kozijnen voorgevel  

Steigerbouwer   Verwijderen gevelsteiger voorgevel 

 

Voorgevel, dag 19 en 20: 

Timmerman   Herstellen straat- en grondwerk  

Timmerman   Definitieve hemelwaterafvoer 

Schilder    Afschilderen kozijn begane grond voorgevel  

Uitvoerder   Opleveren  
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Communicatie 
 

 

Gezamenlijke aftrap 

Bij de start van de werkzaamheden organiseren we voor iedereen een informele bijeenkomst 

op locatie. Deze zal in week 37 (de week van 11 september) plaatsvinden. Het is de derde 

keer dat we met alle bewoners bij elkaar zijn en bedoeld als aftrap van het project.  

 

 

Nieuwsbrief 

Regelmatig wordt een nieuwsbrief verspreid. Hierin vermelden we de voortgang van het 

project, bijzondere momenten of onverwachte gebeurtenissen. Informatie die bestemd is voor 

alle bewoners wordt aan alle bewoners tegelijk gecommuniceerd. Een voorbeeld hiervan is 

de planning. Op dit moment is het hele project ingepland. Maar het kan best zijn dat we in de 

winter slechte weersomstandigheden treffen, dat er niet aan de gevel gewerkt mag worden. 

Dan kan de aannemer de kwaliteit niet meer garanderen en zullen we u hierover informeren. 

 

 

Blokbijeenkomst 

In de week voordat de werkzaamheden aan uw blok starten organiseren we een blok-

bijeenkomst. Deze is dus voor alle bewoners van uw blok en vindt plaats in de keet van de 

uitvoerder. U krijgt hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Hierdoor krijgt u in wat kleiner 

verband de gelegenheid om nogmaals uitleg te krijgen over de planning en de 

werkzaamheden. U kunt vragen stellen en kijken of alles duidelijk is.  

 

 

Brief over uw woning 

Voor elke woning geldt een andere startdatum. U krijgt zes weken van tevoren een brief met 

daarin precies de datum wanneer we aan uw woning starten. Ook zal in deze brief de datum 

en het tijdstip voor de blokbijeenkomst vermeld staan. Vanuit de warme opname zijn we 

bekend met de situatie bij u thuis. 

 

 

Spreekuur 

Elke week wordt een inloopspreekuur gehouden door Jannike. Het hele project op dezelfde 

tijd en locatie. Vragen stellen, even een praatje, een geintje of juist frustratie uiten; het mag 

allemaal. Vanaf dinsdag 12 september 2017 bent u elke dinsdagmiddag van harte welkom 

op Bloemstede 124, van 14.00  -  16.00 uur. 
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Huiskamerkeet 
 

Op de centrale bouwplaats tegenover Bloemstede 124 plaatsen wij een huiskamerkeet. De 

naam zegt het al; een keet die dienst doet als tijdelijke huiskamer. Even uit de herrie en de 

drukte. De huiskamerkeet is open voor alle bewoners en iedereen kan hier tijdens werktijden 

terecht. Ook als het thuis best goed gaat maar u er toch even uit wil. En u ontmoet andere 

bewoners. Gewoon gezellig en het verlicht de overlast. In de huiskamerkeet zijn 

voorzieningen om zelf een bakje koffie of thee te zetten. De keet is open tijdens de werktijden 

van de bouw, van 7.30  -  16.30 uur. 

 

 

 

Rustwoningen 
 

Twee leegstaande woningen worden ingericht als rustwoning. Dit zijn Bloemstede 189 en 

643. Mocht u tijdens de werkzaamheden onmogelijk in uw huis kunnen blijven en is de 

huiskamerkeet niet afdoende, dan kunt u hier naar uitwijken. Alles in goed overleg met 

Jannike. Een rustwoning kan door meerdere mensen tegelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld 

om overdag te slapen als er sprake is van nachtdienst. De kamers zijn afzonderlijk af te 

sluiten. Mocht ook de rustwoning niet toereikend zijn voor uw situatie dan zal Jannike met 

Yvonne op zoek gaan naar passende maatregelen. 

 

 

 

Zonneschermen 
 

Er hangen in de wijk diverse zonneschermen. Vanuit de gesprekken met de bewoners maken 

we op dat dit een belangrijk onderwerp is om zorgvuldig mee om te gaan. Het demonteren 

van de zonneschermen is feitelijk de verantwoordelijkheid van de bewoners. We begrijpen 

heel goed dat dit niet voor alle bewoners uit te voeren is. Hier hebben we goed over 

nagedacht. 

 

Wij bieden aan om collectief per één of twee blokken alle zonneschermen gelijktijdig te 

demonteren. Vervolgens worden ze zorgvuldig getransporteerd en elders opgeslagen. Nadat 

de werkzaamheden zijn afgerond zullen we ze per één of twee blokken weer monteren. Wij 

bieden aan om dit tegen sterk gereduceerd tarief uit te voeren. Wij vragen een eigen bijdrage 

van € 35,- per woning. Zijn er op voorhand al specifieke afspraken met u gemaakt dan blijven 

deze gewoon gelden. 
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In de voorbereiding 
 

Vier weken voor start uitvoering komen we bij u langs voor een voorbereidend bezoek. 

Willem, de uitvoerder van Plegt-Vos, gaat samen met Jannike en enkele onderaannemers de 

woningen nogmaals langs. Tijdens dit bezoek worden de volgende zaken gedaan: 

 Het houtrot wordt goed bekeken 

 Het glas wordt ingemeten 

 Het hang- en sluitwerk wordt beoordeeld  

 De tochtwering wordt nagekeken 

 Inventarisatie van asbest 

 Vaststellen van bewonerskeuzes 

 

Jannike is aanwezig om nog goed met elkaar te beoordelen of alle informatie duidelijk is en 

om de juiste (start)data met elkaar door te nemen. Staan alle seinen op groen? Vergeten we 

niets? Is er toch een hulpvraag aanwezig? Zijn de bewonerskeuzes doorgenomen en 

vastgesteld? Nog te ondernemen actiepunten kunnen na dit gesprek worden uitgevoerd. De 

datum voor dit bezoek stellen we voor in dezelfde brief waarin we de startdatum voor de 

werkzaamheden delen.  

 

Los hiervan voert de installateur nog een technische keuring in uw woning uit. Ook dit vindt 

enkele weken voor de uitvoering plaats. Alle elektra, de verlichting en de stoppenkast worden 

gekeurd.  

 

 

 

Saneren asbest panelen 
 

In de kozijnen op de eerste verdieping, aan de voor- en achterkant, zit aan de buitenzijde een 

asbest paneel. Samen met Portaal hebben we besloten om dit paneel in zijn geheel weg te 

halen. Het is ons gelukt om het verwijderen van dit paneel binnen de bestaande planning te 

realiseren. Aan de voorkant treffen we een voorziening zodat u tijdens deze werkzaamheden 

gewoon uw woning in en uit kan. Aan de achterkant kunt u één dag uw tuin niet in. Dit is een 

veiligheidsmaatregel. 
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Rond de kerstdagen 
 

We hebben een strakke planning gemaakt om alle woningen mooi na elkaar op te starten en 

effectief te kunnen werken. Rondom een vakantieperiode is dit altijd wat moeilijker. Om 

tijdens een vakantieperiode geen woningen in de steigers te hebben, moeten we het 

productietreintje afbouwen en na de vakantie weer opstarten. Wij hebben de planning zo 

opgesteld dat we voor de kerstvakantie vier blokken hebben afgerond, mits we geen 

achterstand hebben opgelopen in verband met onwerkbaar weer. In het nieuwe jaar starten 

we het vijfde blok op. Het is ons doel om geen woningen in de steigers te hebben gedurende 

de kerstvakantie, tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn die dat toch noodzakelijk maken. 

Dan wordt u daar over geïnformeerd. 

 

 

 

Voorzieningen buitengevel 
 

Er kunnen goedgekeurde voorzieningen aan uw buitengevel zitten. Denk hierbij aan een 

buitenkraan, elektra of verlichting. Wij zullen deze voorzieningen verwijderen, mits ze veilig 

zijn aangebracht. Ook zullen wij ervoor zorgdragen dat deze voorzieningen op de nieuwe 

gevel worden teruggebracht en werkend worden opgeleverd aan u. 

 

 

 

Praktische zaken  
 

Ongeveer één tot twee weken voor de start in uw woning brengt de aannemer nog een 

bezoek aan uw woning om te controleren of de werkzaamheden, zoals tijdens de opname 

besproken, uitgevoerd kunnen worden. Mocht u op dat moment nog vragen hebben, dan kunt 

u ze stellen.   

 

Voorbereidingen door uzelf  

Voor een goed verloop van de aanpak kunnen wij niet zonder uw medewerking!  

De ruimtes waarin gewerkt wordt zoals de keuken, toilet en badkamer moet u leeghalen en 

uw eigendommen verwijderen. U kunt van de aannemer plasticfolie krijgen om de 

vloerbedekking en meubels zelf af te dekken. Ook zijn er verhuisdozen beschikbaar om 

spulletjes tijdelijk in op te bergen. Dit is uiteraard afhankelijk van de werkzaamheden die bij u 

in de woning worden uitgevoerd. Met name vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

 Om de radiatoren en het glas te kunnen vervangen, hebben wij minimaal 1,00 meter vrije 

werkruimte nodig vanuit de gevel.  

 De ruimte rondom de cv-installatie op zolder moet vrij zijn zodat de installateur hier goed 

bij kan komen. 

 Aan de voor- en achtergevel hebben we een vrije ruimte nodig van 1,50 meter. 

 

Er wordt intensief gewerkt op de slaapkamer aan de voorgevel. In veel gevallen wordt hier 

een leiding tracé aangelegd. In een aantal gevallen wordt het plafond vernieuwd. We vragen 

u deze kamer goed op te ruimen. We nemen dit met elkaar door in het overleg vier weken 

vóór de start. 
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plattegrond woning  -  situatie vrije werkruimte 

 

 

 

Ongemakken  

Bouwkundige ingrepen in- en rondom uw woning veroorzaken overlast. U moet dan denken 

aan stof, lawaai, rommel en afval. Na de werkzaamheden wordt de woning opgeruimd en 

bouwstofarm achtergelaten. 

 

 

Werktijden en vakanties  

De werklieden werken van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en 16.30 uur. Tijdens 

bouwvakanties en officiële feestdagen werken zij niet. Gaat u zelf op vakantie, wilt u dit dan 

doorgeven aan Jannike, de bewonersbegeleider van de aannemer. In overleg wordt dan 

bekeken hoe de aannemer toegang kan krijgen tot uw woning.  

 

 

U  blijft in de woning tijdens de werkzaamheden 

Wij voeren het onderhoud uit in bewoonde staat. Dat betekent dat u in uw eigen woning kunt 

blijven. U kunt mogelijk niet overal gebruik van maken in verband met de werkzaamheden en 

de eventuele overlast die dat met zich meebrengt. We bieden de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de huiskamerkeet of een rustwoning. Woningen waarbij de badkamer, keuken 

en/of toilet worden vervangen, krijgen een mobiele keuken en een chemisch toilet. Uw eigen 

toilet is alleen overdag niet te gebruiken. Om te kunnen douchen, stellen wij een douche in 

een rustwoning beschikbaar.  
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Tijdens de bouw 
 

Bouwplaats, containers, kranen en bedrijfswagens  

Tijdens de uitvoering moet de aannemer materialen aan- en afvoeren. De aannemer ruimt 

elke dag puin en ander bouwafval op. Aan het einde van de werkdag laten zij de werkplekken 

aangeveegd achter. Voor uw veiligheid en die van de werklieden neemt de aannemer 

veiligheidsmaatregelen volgens de Arbo-wet.  

 

 

Hoe kan de aannemer in uw woning?  

Om de uitvoering vlot te laten verlopen is het belangrijk dat de aannemer op de geplande 

dagen in uw woning kan. Wij vragen u ervoor te zorgen, eventueel met behulp van familie, 

buren of vrienden, dat uw woning op de geplande werkdagen vanaf 7.30 uur toegankelijk is 

voor de aannemer. Als u verwacht dat dit niet lukt, kunt u dit aangeven bij Jannike. We 

zoeken dan samen met u naar een oplossing.  

 

 

De aannemer en onderaannemers zijn te gast  

U krijgt een aantal dagen werklieden in uw woning. Zij houden zich aan de “standaard 

huisregels’. Zo mogen medewerkers binnen niet roken, geen muziek aanzetten en geen 

gebruik maken van uw toilet. De werknemers zijn herkenbaar aan hun kleding, speciaal 

gemaakt voor het project Bloemstede. 

 

 

Wat te doen bij onvoorziene schade of klachten?  

De aannemer werkt zo zorgvuldig mogelijk en neemt maatregelen om schade te voorkomen. 

Voor een deel kunt u ook zelf schade voorkomen door waardevolle spullen (tijdelijk) op te 

bergen en ervoor te zorgen dat de aannemer voldoende vrije werkruimte heeft. Toch kan het 

gebeuren dat per ongeluk schade ontstaat aan uw eigendom. 

 

Wij verzoeken u eventuele schade zo snel mogelijk (liefst dezelfde dag) schriftelijk bij Jannike 

(bewonersbegeleider) te melden. Hiervoor is een schadeformulier bij haar verkrijgbaar. Na 

ontvangst van uw schademelding of klacht bespreken wij met u hoe de melding verder wordt 

afgehandeld en of u ook nog een melding moet doen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. 

 

Ook als u vindt dat de werkzaamheden niet volgens afspraak verlopen of als u opmerkingen 

heeft, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk bij Jannike te melden. Zo bent u verzekerd van een 

snelle en zorgvuldige afhandeling. Geef zelf géén klachten door aan de werklieden. Zij zijn 

druk met de uitvoering van de werkzaamheden en kunnen uw klacht niet afhandelen. 

Schades die al aanwezig waren vóór aanvang van de werkzaamheden, vallen buiten deze 

klachtenregeling.  
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De oplevering  

Nadat alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond, vindt de oplevering plaats. De 

aannemer maakt hiervoor een afspraak. De uitvoerder komt bij u langs. Hij bekijkt samen met 

u of alles goed en volgens afspraak is uitgevoerd. Op het opleverformulier noteert hij zaken 

die mogelijk nog niet helemaal in orde zijn.  

 

Ook wordt uitleg gegeven over: 

- hoe u storingen/klachten kunt melden; 

- de meterkast;  

- het ventilatiesysteem; 

- de centrale verwarming (indien nieuw); 

- asbestkaart in de meterkast. 

 

Het is handig om van tevoren alvast uw vragen en opmerkingen op te schrijven, zodat u 

tijdens de oplevering niets vergeet. Tevens stellen we bij de oplevering het aantal 

overlastdagen vast op basis waarvan u de overlastvergoeding krijgt uitgekeerd. 

 

Samenvattend 

 In week 37 (de week van 11-15 september): gezamenlijke aftrap 

 6 weken voor start: brief met exacte startdatum in uw woning 

 4 weken voor start: voorbereidend onderzoek in uw woning 

 1 á 2 weken voor start: laatste bezoek aan uw woning 

 1 week voor start: blokbijeenkomst 

 start: 20 werkdagen durende periode van werkzaamheden in uw 

woning 

 iedere dinsdag(v.a. 12 sept.): spreekuur van 14.00 - 16.00 uur 

 


