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B E W O N E R S I N F O R M A T I E  

> Voorbereiding op uw nieuwe badkamer, keuken en/of toilet  

Nieuwegein, september 2017 

  

  

Geachte bewoner(s), 

  

Binnenkort voert BAM in opdracht van Portaal werkzaamheden uit om uw woning te verbeteren. 

U ontvangt deze brochure voordat wij starten met de vervanging van uw badkamer, keuken en/

of toilet. De informatie is een aanvulling op de bewonersinformatie die u al van ons ontving over 

de renovatie van uw woning.  

 

In deze informatiebrochure beschrijven we waar u in en om uw woning ruimte vrij dient te 

maken en wat onze werkzaamheden inhouden. 

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Op de achterzijde van deze 

brochure staat hoe u ons kunt bereiken en wat te doen bij calamiteiten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

BAM Wonen 

 

 

Lars Kuipers en Jan Pieter van der Giessen 

Uitvoerders en uw aanspreekpunt op de bouw 
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1 Tijdens de werkzaamheden 

1.1 Inleiding  
Wij weten dat voor een succesvolle renovatie van uw badkamer, keuken en/of toilet duidelijke 

communicatie naar u als bewoner essentieel is. Zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden. 

Mocht u vragen hebben aan BAM, neem dan contact met ons op. Op de achterzijde van deze 

brochure staat hoe u onze contactpersonen kunt bereiken bij vragen en bij calamiteiten. 

 

 Overdag kunt u terecht in de gezamenlijke huiskamer 

De rustwoning aan het Van de Veldeplantsoen 4 fungeert als gezamenlijke en gedeelde 

huiskamer voor u en uw buurtbewoners en is bereikbaar met een lift. De woning is 

gemeubileerd en er is Wifi zodat kinderen er bijvoorbeeld hun huiswerk kunnen maken en 

volwassenen zich kunnen ontspannen. Wij verzoeken u de woning na gebruik netjes en 

schoon achter te laten, de sleutel terug te hangen in het sleutelkluisje en niet binnen te roken. 

De uitvoerder legt u uit hoe u voor, tijdens en na werktijd toegang heeft tot de rustwoning.  

  

Huisdieren 

Tijdens de werkzaamheden kan uw deur regelmatig openstaan als onze werklieden in- en 

uitlopen. Onze werkzaamheden brengen extra geluid met zich mee zoals boren en zagen. We 

beseffen ons dat dit voor huisdieren de nodige overlast kan geven. Daarom adviseren wij u om 

tijdig maatregelen te nemen voor uw huisdier, zoals het elders onderbrengen van honden en/of 

katten. Als uw huisdieren thuis blijven, komen we graag samen tot een goede oplossing. 

 

 Tijdelijke stroomonderbreking 

Tijdens onze werkzaamheden moet op sommige momenten de hoofdschakelaar van de stroom 

worden uitgezet. Aan het einde van iedere werkdag heeft u weer de beschikking over stroom. 

Laat het de uitvoerder weten als uw apparatuur continu stroom nodig heeft. 

 

 Krijgt u een nieuwe keuken? 

Dan kunt tijdens onze werkzaamheden tijdelijk uw eigen keuken niet gebruiken. U kunt gebruik 

maken van de keuken in de rustwoning. 

 

 Krijgt u een nieuwe badkamer? 

Dan kunt u een aantal dagen uw badkamer en douche niet gebruiken. U kunt dan gebruikmaken 

van de voorzieningen in de rustwoningen. Op het moment dat we uw badkamer vernieuwen, 

krijgt u toegang tot de rustwoning. 

 

 Krijgt u een nieuw toilet? 

Dan is uw eigen toilet tijdens de werkzaamheden niet alle dagen toegankelijk. Wanneer u dit 

wenst, plaatsen wij buiten werktijd uw toiletpot terug, u dient dan zelf door te spoelen met 

tapwater. Ook kunnen wij zorgen voor een vervangend droogtoilet in uw woning. Een droogtoilet 

werkt met wegwerpzakken (lidbag) die u van de uitvoerder ontvangt. U kunt ook gebruikmaken 

van het toilet in de rustwoning. 

 

 

 

 

 



 

 

Wat kunt u verwachten? Waar? Hoelang? Graag uw aandacht voor: 

Uw deuren staan open Begane grond Regelmatig tijdens de werk-

zaamheden  

Huisdieren 

Uw aanwezigheid 

Geen douche als we uw 

badkamer vervangen 

Badkamer Ongeveer 5 werkdagen U kunt gebruikmaken van de 

badkamer in de rustwoning.  

Geen kookplaat als we 

uw keuken vervangen 

Keuken Ongeveer 4 werkdagen U kunt gebruikmaken van de 

keuken in de rustwoning.  

Vervangend toilet Een plek naar keuze Ongeveer 4 werkdagen Droogtoilet werkt met wegwerp-

zakken 

Stroomonderbreking Uw hele woning Incidenteel moet de hoofd-

schakelaar van uw stroom uit 

Uw vriezer in de berging? Laat 

het de uitvoerder weten  

Gereedschap en bouw-

materialen in uw woning 

Hal en overloop Overdag Wilt u tijdelijk uw huisraad weg-

halen in de looproute naar onze 

werkruimte? Denk hierbij ook aan 

het vrijmaken van de trap. 
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Hoe werkt een droogtoilet? 

 Plaats een wegwerpzak (lidbag) zonder deksel in het toilet. 

 Strooi geleipoeder in de zak (hierdoor verandert ontlasting in geleiachtige vaste 

substantie). 

 Gebruik het toilet. 

 Plaats de deksel terug op de lidbag; nu is de zak luchtdicht afgesloten. 

 De lidbag kunt u bij huisvuil in de grijze container weggooien. 

 Heeft u meer lidbags of geleipoeder nodig? Vraag het de uitvoerder. 

 

1.2  Veiligheid  
Tijdens onze werkzaamheden verandert uw woning. Graag vragen we uw aandacht voor de 

veiligheid tijdens de werkzaamheden. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

Onze medewerkers hebben ervaring met de werkzaamheden en zijn bekend met bijbehorende 

risico’s. Hoe beperkt BAM de mogelijke risico’s voor u?  

 De uitvoerder verstrekt gratis oordopjes om geluidsoverlast te beperken; 

 Bouwmaterialen en bouwafval bergen we zorgvuldig op in bijvoorbeeld containers; 

 We gebruiken wegwijsborden om veilige loopgebieden aan te wijzen; 

 We brengen signaleringen aan op bijvoorbeeld uw tuindeur als u deze door onze 

werkzaamheden tijdelijk niet kunt gebruiken. 

 We plaatsen afzethekjes bij werkzaamheden in de kruipruimte; 

 Respecteer a.u.b. onze veiligheidsvoorzieningen.  

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee 

Met dit spreekwoord vragen wij uw medewerking bij het bewaken van de veiligheid tijdens onze 

werkzaamheden. Wat verwachten wij van u? Respect voor de genomen veiligheidsmaatregelen 

door bijvoorbeeld afgezette gebieden niet te betreden en waarschuwingslinten niet te verwijderen. 

 

Signaleert u gevaarlijke situaties? Vertel het onze uitvoerder zodat wij direct aan een oplossing 

kunnen werken. Ziet u buiten werktijd en in onze afwezigheid kinderen spelen met de aanwezige 

materialen of er bijvoorbeeld op klimmen? Spreek hen erop aan. 

 

1.3 Schade 
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om schade te voorkomen. Wij zullen aan u vragen 

bepaalde spullen weg te halen om de kans op schade te verkleinen. Is er onverhoopt toch 

schade aan uw woning ontstaan door de uitvoering van onze werkzaamheden? 

 

Meld uw schade binnen 24 uur bij onze uitvoerder. Ook vult u een schadeformulier in en maakt u 

foto’s van de schade. Gooi geen spullen weg voordat duidelijk is of en zo ja welke vergoeding u 

hiervoor ontvangt.  

 

BAM zorgt er voor dat de schade wordt hersteld. Indien de schade niet hersteld kan worden komt 

BAM met een voorstel. Kunt u zich niet vinden in het voorstel van BAM dan wordt er een schade-

expert ingeschakeld.  
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2 Wat kunt u verwachten? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. We kunnen niet voorkomen dat 

u op een aantal momenten overlast ervaart. Zo zullen uw keuken, douche en toilet op sommige 

dagen buiten gebruik zijn. We zorgen er echter voor dat we zo netjes mogelijk werken en doen 

ons best om de verbouwing van uw woning in zo’n kort mogelijke tijd uit te voeren. Wij vertellen 

u graag hoe u een bijdrage kunt leveren aan een goed en vlot verloop van de werkzaamheden 

aan uw woning. 

 

2.1 Hoe beschermen we uw vloer en meubels? 
BAM gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke bezittingen. We dekken onze loopruimte naar de 

werkruimte in uw woning gedeeltelijk en/of tijdelijk af met afdekmateriaal (bijvoorbeeld van de 

voordeur naar de keuken, de trap en de overloop).  

 

Wij stellen alles in het werk om stof zoveel mogelijk te voorkomen, maar er zal door de 

werkzaamheden sprake zijn van extra stof in uw woning. Om uw persoonlijke bezittingen in uw 

woning zo goed mogelijk te beschermen, stellen wij afdekfolie beschikbaar. Wij raden u aan om 

uw meubels en andere belangrijke zaken extra goed af te dekken en uw kostbare spullen 

tijdelijk veilig op te bergen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. De uitvoerder geeft u in het 

startgesprek persoonlijke tips. 

 

2.2 Waaruit bestaan onze werkzaamheden? 
Wij beperken het aantal bouwplaatsmedewerkers dat tegelijkertijd in uw woning werkt. Hierdoor 

heeft u overzicht wie er welke werkzaamheden in uw woning uitvoeren. Zo bewaken we dat u 

tijdens de werkzaamheden aan uw keuken, badkamer en toilet zoveel mogelijk privacy in uw 

eigen woning heeft. Onze werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur ’s 

ochtends tot 16.00 ‘s middags. 

 

Worden er bij u meer ruimtes vernieuwd (bijvoorbeeld badkamer en toilet) dan zullen wij zo veel 

mogelijk zorgen dat deze werkzaamheden overlappend en aaneengesloten uitgevoerd worden 

om de periode met overlast te verkorten.  

 

In deze brochure beschrijven we welke voorbereidingen u dient te treffen en welke maatregelen 

wij uitvoeren. We vragen u om samen met familieleden, vrienden of buurtbewoners uw zelf-

aangebrachte voorzieningen waar aangegeven weg te halen. Als u hiertoe niet in staat bent, 

vragen we u dat zo snel mogelijk bij ons aan te geven. Samen komen we tot een oplossing. 

 

De bewoners die gekozen hebben voor een badkamer, toilet en/ of keuken uitgevoerd in 

‘Portaal-concept’ zullen later worden geïnformeerd.   
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Voorbereidingen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de werkzaamheden in uw keuken, badkamer en/of toilet werken we met teams. De uitvoerder 

bespreekt tijdens het uitvoeringsgesprek welk team in uw woning werkt en op welke dag uw team start 

met het desbetreffende onderdeel . De uitvoerder zal ook aangeven welke looppaden en werkzones u vrij 

moet houden. 

 

 

Keukenrenovatie planning week:___________ 
 

 

 

 

 

Graag uw aandacht voor: 

 Extra stof en geluid in uw woning door sloopwerkzaamheden  

 Uw keuken, badkamer en/of toilet kunt u niet gebruiken. In hoofdstuk 1 van deze brochure leest u 

wat u kunt verwachten en welke noodvoorzieningen wij op verzoek kunnen treffen. 

 

Wat vragen wij aan u? 

Maak in uw keuken uw keukenblok helemaal leeg en verwijder alle apparatuur die vervangen wordt. Denk 

hierbij aan het weghalen van: Voor u van toepassing: 

 Inhoud keukenblok □ 

 Kooktoestel □ 

 Koelkast □ 

 Wasmachine □ 

 Vaatwasser □ 

 Losse accessoires op kasten en planken tegenover keukenblok □ 

 Dek resterende meubels af met afdekfolie □ 

kleine 

slaapkamer 

Looppaden en werkzones vrijhouden

Ja, keukenrenovatie wordt door BAM uitgevoerd. 

Nee, keukenrenovatie wordt niet uitgevoerd. 
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Toiletrenovatie  planning week:___________ 
 

 

 

 

 

 

Wat vragen wij aan u? 

Verwijder in het toilet alle zelf aangebrachte voorzieningen zoals decoratie, accessoires en verlichting. 

Denk hierbij aan het weghalen van: Voor u van toepassing: 

 Accessoires zoals wc-rolhouder □ 

 Verlichting □ 

 

Graag uw aandacht voor de veiligheid. Schakel de elektra eerst uit. Voorzie de uiteinden van de 

elektradraden van een kroonsteen. Schakel dan pas de elektra weer in. 

 

 

Badkamerrenovatie planning week:___________ 
Als we uw badkamer vergroten, neemt dit extra tijd in beslag nemen. De uitvoerder licht dit toe tijdens het 

uitvoeringsgesprek. 

 

 

 

 

 

Wat vragen wij aan u? 

Verwijder in de badkamer alle zelf aangebrachte voorzieningen zoals accessoires en verlichting. 

Maak de badkamer helemaal leeg en haal kasten en apparatuur weg.  

Denk hierbij aan het weghalen van: Voor u van toepassing: 

 Douchecabine □ 

 Badkamerkasten en -planken □ 

 Wasmachine □ 

 Droger □ 

 Accessoires zoals haken en douchegordijn □ 

 Verlichting □ 

 

 

Wat doen wij voor u? 
 Afdekken van resterende apparatuur in uw keuken; BAM is niet aansprakelijk voor eventuele 

schades indien u apparatuur niet hebt verwijderd (ondanks ons verzoek dat wel te doen). 

 Tijdelijk afdekken van uw vloer wanneer wij werkzaamheden uitvoeren. 

 

Ja, toiletrenovatie wordt door BAM uitgevoerd. 

Nee, toiletrenovatie wordt niet uitgevoerd. 

Ja, badkamerrenovatie wordt door BAM uitgevoerd. 

Nee, badkamerrenovatie wordt niet uitgevoerd. 



Contact 
 

Calamiteiten 
Calamiteiten tijdens werktijden 06 27 12 38 17  
maandag t/m vrijdag 7.00-16.30 uur Uitvoerders Lars Kuipers & Jan-Pieter van der Giessen 

bel de uitvoerder  

 

Calamiteiten na werktijd 088 400 80 10  
en in het weekend bel de Servicedesk Servicedesk BAM 

 

Vragen? Stel ze aan het uitvoeringsteam 
 

 Lars Kuipers Jan Pieter van der Giessen 

 Uitvoerder Uitvoerder 

 Uw aanspreekpunt  Uw aanspreekpunt  

 op de bouw op de bouw 

 06 27 12 38 17 06 27 12 38 17 

 

 

 

 

 

 Pascal Holleman Martijn Leijdekker  

 Werkvoorbereider Projectleider   

 Uw contactpersoon  

 bij vragen 

 06 10 96 45 99 

 pascal.holleman@bam.com  

 

 

 

 

 

BAM Wonen 

Postbus 25 

3430 AA Nieuwegein 

030 630 55 30 

 

Portaal 
Heeft u vragen over uw woning die niet over de NOM-renovatie of badkamer-, keuken- en toiletvervanging gaan?  

Dan kunt u contact opnemen met Portaal. 

 

 Yvonne van der Linde 

 Bewonersbegeleider Portaal 

 0800 767 82 25 

 


