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Groot onderhoud 
verwarming 9 flats 
Slaaghwijk

Welkom thuis
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Een eigen verwarming zodat u zelf 

kunt bepalen hoe warm u stookt 

en zelf uw energieleverancier kunt 

kiezen. Dat is wat Portaal met het 

onderhoud en het aanpassen 

van uw verwarmingsinstallatie wil 

bereiken. 

Inleiding
In dit boekje leest u welke werkzaamheden  
wij willen uitvoeren, waarom en wanneer.  
Ook vindt u informatie over de keuzemogelijk-
heden die u heeft, welke overlast u kan ver-
wachten en wat het uiteindelijke resultaat is. 

We weten dat uw woning nog niet zo lang 
geleden is gerenoveerd, toch willen wij uw 
verwarmingsinstallatie aanpassen. Het is de 
enige mogelijkheid om op korte termijn te 
komen tot een afrekening van warmtekosten 
waarbij iedereen betaalt voor zijn eigen 
verbruik. En dat zonder te veel overlast voor u.  

Lees de informatie in dit boekje goed door.  
Wij organiseren per flatgebouw een inloop-
bijeenkomst in de modelwoning aan de 
Sperwerhorst 72. Medewerkers van Portaal  
en de aannemer zijn dan aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. En u kunt het 
resultaat van de werkzaamheden met eigen 
ogen zien.  
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Dit boekje bevat belangrijke informatie. Kunt u het 

niet lezen? Vraag dan hulp aan uw buren of familie.

• Bu mektupda önemli bilgiler var.  

 Bu mektubu anlamadınızmı? O halde komsu veya 

 yakınlarınızdan yardım isteyin.  

• This brochure contains important information.  

 If you are not able to read this please ask your 

 family or neighbours for assistance.

• Cette brochure contient des renseignements 

 importants! Si c’est impossiblie pour vous  

 de de lire cette brochure n’ hesitez pas de 

 demander de l’aide a votre famille ou vos voisins.

,
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met de volgende adressen:
Kraaienhorst 1 t/m 31    1 

Wiekelhorst 1 t/m 31    2 

Milanenhorst 161 t/m 191    3
Sperwerhorst 1 t/m 35    4

Sperwerhorst 41 t/m 75    5
Sperwerhorst 81 t/m 115    6
Smellekenhorst 1 t/m 35    7

Uilenhorst 1 t/m 35    8
Reigerhorst 1 t/m 35    9
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2 – Het project in grote lijnen

Waarom aanpassing van uw 
verwarmingsinstallatie? 
Op dit moment is uw flat, net als andere flats 
in de Slaaghwijk, aangesloten op Stadsverwar-
ming. In deze flats zien we bij de afrekening 
van de verwarmingskosten grote verschillen 
tussen huurders. De oorzaak van de verschillen 
hebben we onderzocht. Niet alleen zijn de 
radiatoren verouderd en is het leidingwerk 
niet meer van deze tijd. Het blijkt dat vooral 
de installatie (het éénpijp-systeem van de 
warmteleidingen) in combinatie met de manier 
waarop de verbruikte warmte wordt gemeten 
(op de radiatoren), voor de grote verschillen 
zorgt. Enige oplossing is het aanpassen van de 
verwarmingsinstallatie.

Wat gaat er gebeuren?
We vernieuwen in iedere woning de radiatoren 
en sluiten deze aan op de combiketel. Deze 
combiketel is bij de renovatie geplaatst en 
wordt op dit moment alleen voor warm water 
gebruikt. Na aansluiting geeft de combiketel 
warm water én verwarmt uw huis. Zo heeft 
iedere woning een eigen verwarming en is 
uw flatgebouw niet meer aangesloten op 
Stadsverwarming.

Wanneer vindt de aanpassing plaats?
We starten in april 2018 met de Kraaienhorst; 
daarna volgen in juni de Wiekelhorst en 
Milanenhorst. Na de zomer starten we met de 
andere zes flats. We verwachten in het voorjaar 
van 2019 met alle flats klaar te zijn. 
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3 – De werkzaamheden 

De werkzaamheden op een rij
•  Afplakken van uw vloer met beschermkarton 
 (waar wordt gewerkt)  
•  Verwijderen oude radiatoren 
•  Verwijderen (asbesthoudende) panelen 
•  Aanbrengen nieuwe panelen 
•  Aanbrengen nieuwe radiatoren 
•  Aanleg nieuwe leidingen waarmee de 
 radiatoren worden aangesloten op de
   combiketel 
•  Aanbrengen thermostaat in de woonkamer 
•  Verwijderen oude leidingen; dichtmaken en 
 afwerken van gaten  
•  Afwerken en opruimen

Het resultaat
Als de radiatoren in uw woning zijn aangesloten 
op de combiketel, heeft u individuele verwar-
ming. Met de thermostaat in de woonkamer  
kunt u zelf de temperatuur in uw woning regelen. 
Op elke radiator zit een thermostaatkraan, 
waarmee u de verwarming aan of uit kunt 
zetten en kunt regelen. U bepaalt zelf uw 
warmteverbruik en betaalt daar ook voor.  
Ook kunt u zelf uw energieleverancier kiezen.  
Er is geen warmteverlies meer via de leidingen 
naar de andere woningen. 

Keuzemogelijkheden
Portaal biedt u enkele keuzemogelijkheden aan:

•  Zonder meerprijs: het laten aanbrengen van 
 een koof in uw woonkamer als afscherming 
 van de leidingen. De nieuwe leidingen lopen 
 aan de bovenkant van uw muur. U kunt dit 
 in de modelwoning bekijken.
•  Voor € 210,00: een vensterbank over de 
 volledige breedte van het raam in de 
 woonkamer. U kunt dit in de modelwoning 
 bekijken.
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4 – Voor we beginnen 

Huisbezoek
Voordat de werkzaamheden starten, komen  
een medewerker van Portaal en van de 
aannemer bij u langs om afspraken te maken. 
Zij bespreken met u hoe de werkzaamheden in 
uw woning worden uitgevoerd en maken foto’s. 
Met de foto’s leggen we vast hoe uw woning er 
uit ziet voordat de werkzaamheden beginnen. 
Eventuele persoonlijke aandachtspunten die van 
belang zijn komen tijdens het huisbezoek aan 
bod. De gemaakte afspraken worden vastgelegd 
op een opname-formulier. U ontvangt een 
kopie van het formulier. Ook krijgt u een boekje 
met informatie over de uitvoering en een 
dagplanning. Zo weet u waar u aan toe bent. 

Voorbereidingen door de aannemer
Voordat de aannemer begint, richt hij een 
bouwplaats in. Hierdoor kunt u tijdelijk een 
aantal parkeerplaatsen niet gebruiken. 

Voorbereidingen door u
De aannemer vervangt de radiatoren en de 
panelen achter de radiatoren. Daarvoor heeft 
hij werkruimte nodig. Wij verzoeken u:

•  Om bij de gevel een strook van circa 
 1 meter vrij te maken
•  De vensterbanken leeg te maken
•  Het aanrechtblad en het kastje links van 
 de gootsteen leeg te maken   

Hulp nodig?
Voor het inpakken van spullen of het 
verplaatsen van meubels vragen wij u om 
hulp in te schakelen van familie en vrienden. 
Kunt u uw familie, kennissen of vrienden niet 
inschakelen en bent u om medische redenen 
niet in staat om spullen te verplaatsen, geef dat 
dan aan tijdens het huisbezoek. We zoeken dan 
samen met u naar een oplossing.
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Wanneer beginnen de werkzaamheden 
en hoelang duren ze?
• Start: de werkzaamheden aan de eerste  
 flat (Kraaienhorst) beginnen in april 2018.  
 Daarna volgen in juni de Wiekelhorst en 
 Milanenhorst. Na de zomer starten we met 
 de andere zes flats. 
• In uw woning: afhankelijk van uw woning 
 duren de werkzaamheden 5-6 werkdagen. 
 De werktijden zijn van 7:30 uur tot 16:00 uur.
• In uw flatgebouw: 7 werkweken. 
De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaam- 
heden in een woning afgerond zijn voordat  
een bouwvakvakantie begint (zomer en kerst).  

Wie voert de werkzaamheden uit?
Hemubo bouw voert de werkzaamheden uit. 
Deze aannemer was ook bij de renovatie van 
uw flat betrokken. 

Kan ik in mijn huis blijven? 
Tijdens de werkzaamheden kunt u thuis blijven. 
Alleen bij het weghalen van de panelen achter 
de radiatoren kunt u niet in de kamer blijven 
waarin wordt gewerkt. Deze panelen bevatten 
asbest. Per radiator duurt dit zo’n twee uur. 
Wij adviseren u om op de dag dat de panelen 
verwijderd worden niet thuis te blijven.  
De aannemer moet die dag op verschillende 

tijdstippen in iedere kamer werkzaamheden 
verrichten. Als het u niet lukt om op die dag 
onderdak te regelen, dan kunt u terecht in  
het buurthuis ‘Op Eigen Wieken’.

Overlast en ongemak
We kunnen niet voorkomen dat de 
werkzaamheden overlast en ongemak met  
zich meebrengen. Gelukkig is dit tijdelijk.  
We zetten het hieronder op een rij:

• U heeft 5 tot 6 dagen geen verwarming. 
 Tijdens deze periode zorgen wij ervoor  
 dat u elektrische verwarming heeft. 
• Wanneer de nieuwe leidingen worden 
 aangesloten op de combiketel heeft u 
 geen warm water. Dit duurt ongeveer 1 uur. 
 Verder kunt u wel gebruikmaken van koud- 
 en warmwater.
• Doordat de aannemer moet boren, komt er 
 stof vrij in uw woning. U kan bij de uitvoerder 
 folie vragen om uw meubels af te dekken.  
• Er zijn werknemers van Hemubo in uw 
 woning.
• Er is lawaai door werkzaamheden in uw huis 
 en ook als de aannemer bij de buren of 
 ergens anders in de flat bezig is.
• Tijdens de sanering van het asbest kunt u 
 niet in de kamer zijn waar wordt gewerkt. 

5 – Tijdens de uitvoering 
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De afwerking
De doorgang door het plafond, waar de oude 
leidingen zijn verwijderd, wordt dichtgemaakt 
en afgewerkt. Op de vloer komt een 
afdekplaatje, naar uw voorkeur wit of alleen 
gegrond om zelf een kleur te geven.  

Even uitrusten
Heeft u even genoeg van al het lawaai en de 
werklui, dan kunt u op werkdagen terecht in  
het buurthuis ‘Op Eigen Wieken’, Valkenpad 5. 
Daar is koffie en thee en kunt u even bijkomen.
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Klachten of vragen die niets met de 
werkzaamheden te maken hebben.
‘Gewone’ klachten, vragen en reparatiever-
zoeken blijft u zoals u gewend bent melden via 
MijnPortaal of telefonisch via 0800 - 767 82 25 
(met een mobiele telefoon 0318 - 89 89 89). 
 
Klachten of vragen over de 
werkzaamheden
Heeft u klachten of vragen over de werkzaam-
heden, neem dan contact op met de uitvoerder 
van Hemubo. De uitvoerder is op werkdagen 
van 07.30 uur tot 16.00 uur telefonisch 
bereikbaar. De naam van de uitvoerder en 
het telefoonnummer waarop hij bereikbaar is, 
maakt Hemubo nog bekend. 

Klachtennummer Hemubo buiten 
werktijden
Als u buiten werktijden een klacht heeft die te 
maken heeft met de werkzaamheden en met 
spoed moet worden opgelost, dan is Hemubo 
ook buiten werktijd bereikbaar.  
Het calamiteitennummer van Hemubo is:  
0900 8007. 

Schade
Het uitgangspunt is dat Portaal, de aannemer 
en de bewoners met elkaar proberen om 
schades te voorkomen. Helaas lukt dat niet 
altijd. 

U kunt zelf bijdragen om schades te voor-
komen. De aannemer informeert u voordat de 
werkzaamheden beginnen, welke maatregelen 
u kunt nemen. Als u deze maatregelen niet 
opvolgt en er ontstaat schade, dan bent u 
hier zelf voor verantwoordelijk. Als u toch 
schade heeft dan kunt u dit binnen 1 week 
telefonisch of via de mail melden bij uw 
bewonersbegeleider. Zij neemt contact met  
u op en u ontvangt een schadeformulier.
Let op!: het is belangrijk dat u uw beschadigde 
spullen bewaart zodat de schade beoordeeld 
kan worden. 

6 – Klacht- en schadeafhandeling
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7 – Na de 
uitvoering

8 – Vergoeding

De oplevering
De uitvoerder loopt samen met u door het huis 
om het eindresultaat van de werkzaamheden 
en eventuele schades te controleren. Bent 
u akkoord, dan tekent u daarvoor. U krijgt 
ook uitleg over hoe de verwarming en de 
thermostaat werkt. 

Uw huur en verwarmingskosten
U krijgt na het aanpassen van de 
verwarmingsinstallatie geen huurverhoging. 
De collectieve stookkosten komen te vervallen; 
u betaalt geen voorschot verwarmingskosten 
meer in uw servicekosten. Wel gaat u meer gas 
gebruiken waardoor uw gasrekening omhoog 
gaat. Daarom moet u wel het maandelijks 
voorschot voor gas aan de energieleverancier 
verhogen. U kunt advies vragen aan uw huidige 
leverancier hoeveel u uw voorschot moet 
aanpassen. 

Vergoeding
Voor de overlast krijgt u een vergoeding van 
€ 15,- per dag dat de werkzaamheden in uw 
woning duren.

Uitbetaling
Voor een vergoeding komt u in aanmerking  
als u voldoet aan de volgende eisen:
• U bent hoofdhuurder van de woning
• U houdt uw hoofdverblijf in de woning en 
• U heeft een huurcontract voor onbepaalde 
 tijd met Portaal of een van haar
 rechtsvoorgangers. 

Geen recht op vergoeding hebben: inwonende 
kinderen, huurders met een tijdelijk huurcon-
tract, onderhuurders en krakers. Als u de 
woning in zijn geheel of gedeeltelijk zonder 
toestemming van Portaal heeft onderverhuurd, 
komt u niet in aanmerking voor een vergoeding. 
Portaal keert de vergoeding uit nadat de 
werkzaamheden aan uw woning klaar zijn.
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9 – Begeleiding en contact

Bewonersbegeleider Portaal
Irene de Bruin is de vaste bewonersbegeleider 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden. Zij informeert u over het plan 
en beantwoordt al uw niet-technische vragen 
over de werkzaamheden.  
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt  
u haar rechtstreeks bellen via: 06-18 18 22 29, 
of mailen naar irene.d.bruin@portaal.nl.

 
 

De uitvoerder
De uitvoerder is tijdens de werkzaamheden 
beschikbaar voor technische vragen over de 
werkzaamheden. Naam en telefoonnummer 
maakt Hemubo nog bekend. 

Inloopspreekuur
U kunt tijdens een wekelijks inloopspreekuur  
bij Irene de Bruin en de uitvoerder terecht  
met uw vragen. Wij informeren u nog over dag, 
tijdstip en adres van het inloopspreekuur.
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Welkom thuis


