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♥ voor de Hoflaan e.o. - onderhoud - 
centrale verwarming 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u nog een gaskachel / moederhaard en/of  

boiler / geiser heeft. Wij bieden u de mogelijkheid om voor de start van de 

werkzaamheden aan uw flatgebouw/woonblok, een centrale verwarmingsinstallatie te 

laten plaatsen. In deze nieuwbrief geven wij een toelichting. Als u dit niet op voorhand 

wenst, bieden wij u deze mogelijkheid  tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Dan 

kunt u deze nieuwsbrief als niet verzonden beschouwen.  

Wat gaan we doen 

We halen de moederhaard/gaskachel en/of de boiler/geiser weg. Deze vervangen we 

door een cv-installatie. De cv-ketel plaatsen we in de keuken met een afvoer naar 

buiten. We leggen nieuwe leidingen aan en plaatsen radiatoren. Ook als u nu een 

moederhaard heeft vervangen we de huidige leidingen en radiatoren. De gasleiding 

naar uw moederhaard/gaskachel halen we weg.  

Afwerking 

We gebruiken zo veel mogelijk de bestaande gaten om de nieuwe installatie aan te 

leggen. De gaten die overblijven zetten we dicht. We werken uw behang, stucwerk, en 

dergelijk niet verder af. Waar nodig is boren we nieuwe gaten en werken deze af met 

een rozet. Het gat in de schoorsteen zetten we dicht. 

De nieuwe radiator kan kleiner zijn dan wat u nu heeft. Hierdoor kan het zijn dat u een 

deel om de radiator heen opnieuw moet verven. U ontvangt hiervoor geen vergoeding 

van Portaal.  

Huur geiser | boiler | gaskachel | moederhaard  

Op het moment dat u kiest voor het plaatsen van een cv koopt Portaal voor u – uw 

huurcontract af bij uw energieleverancier. Dit kost u niets. Om dit voor u af te kopen 

willen wij van u weten waar u het apparaat huurt én wat u contractnummer is. Wilt u 

het contract klaar leggen als wij bij u langs komen? Kan u uw contract niet vinden dan 

staat uw contractnummer vaak op uw afschrift van uw bank. Wilt u dit vast zoeken? 

Uw gaskachel/moederhaard of boiler/geiser mag u niet zelf verwijderen. Dit doet of 

Portaal voor u of uw energieleverancier. 

Koop geiser | boiler | gaskachel | moederhaard 

Op het moment dat u kiest voor het plaatsen van een cv verwijderd Portaal . 

gaskachel/moederhaard of boiler/geiser. Deze mag u niet zelf verwijderen in verband 

veiligheid. Denk aan gasleiding en mogelijke aanwezigheid van asbest. Als u de 

geiser/boiler, moederhaard of gaskachel wilt behouden om bijvoorbeeld door te 

verkopen geeft u dit vooraf aan. Anders voeren wij deze voor u af. 
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Contact 

Hoflaan@portaal.nl  

0800 - 767 82 25 (gratis) of 

0318 - 89 89 89 (mobiele 

bellers) 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

wordt verspreid onder de 

bewoners van : 

Hoflaan 1 t/m 31  

Hoflaan 33 t/m 67   

Hoflaan 69 t/m 99  

Willem Klooslaan 2 t/m 48  

Akkerhof 33 t/m 56 

Akkerhof 1 t/m 5  

Weidehof 1 t/m 5 

En die een geiser, 

gaskachel, moederhaard of 

boiler hebben 
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Huurverhoging 

Omdat wij subsidie ontvangen voor het plaatsen van een cv kunnen we deze tegen 

een lagere huurverhoging aanbieden. Dit is  25 euro. Deze verhoging gaat in op de 1e 

van de maand nadat de installatie in uw woning is aangebracht.  

Voor de subsidie aanvraag moeten wij met u een formulier invullen. Voor de rest 

handelen wij dit administratief af. U hoeft niets te doen. U ontvangt wel de bevestiging 

van die subsidie op uw woonadres. Ook daar hoeft u niets mee te doen.  

Planning 

 

November Hemubo komt bij u langs met formulieren die u moet invullen 

• Subsidie aanvraag 

• Akkoord huurverhoging; één exmeplaar voor u en één 

exemplaar voor Portaal 

Tijdens dit bezoek maakt Hemubo foto’s van de huidige installatie. 

November/december Hemubo maakt in overleg met u een afspraak om de cv-installatie 

aan te leggen. Zij zijn hier 2 maximaal 3 dagen mee bezig 

November/December U tekent bij de installateur voor het opleverrapport 

Na December U ontvangt een brief met de daarin het subsidiebedrag 

Huurverhoging Deze gaat in op de 1e van de maand nadat de cv-installatie is 

geplaatst 

 

Contactgegevens Portaal 

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning Als u  een account hebt op 

MijnPortaal doet u dat makkelijk en snel op uw pc of telefoon. Nog geen 

account? Maak ‘m aan op www.portaal.nl 

 

• Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Dan kunt u 

contact opnemen met Ilse Houtman 06- 51313265 of mailen naar. 

hoflaan@portaal.nl 

 

 

 

 

 


