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Veelgestelde vragenlijst Grevenstraat e.o.  
 
Tijdens de inloopavonden, na ontvangst van de bewonersboekjes, zijn er een 
aantal aanvullende vragen gesteld door bewoners. Deze vragen, met antwoord, 
delen wij graag met u in deze veelgestelde vragenlijst.  
 
Heeft u na het lezen van het bewonersboekje en deze veelgestelde vragenlijst 
en uw bezoek aan de inspiratiewoning nog andere vragen? Stel ze dan tijdens 
het huisbezoek. Of neem contact op met onze bewonersbegeleider: Irene de 
Bruin, via 06 – 18 18 22 29, of per mail: grevenstraat@portaal.nl. Of kom langs 
op het spreekuur: wekelijks van 13.00 – 14.00 uur, Grevenstraat 12.  

 
1. Vragen over dak en dakkapel  
 
 Heeft het dakkapel in de badkamer dezelfde hoogte? Ja, de dakkapel in de badkamer houdt 

dezelfde hoogte. De schuine zijde wordt wel smaller. (zie het bewonersboekje voor meer 
informatie).   

 
 Waarom wordt het dakkapel niet vergroot tot aan de muur?  Wij zijn verplicht om met het 

verbreden van de dakkapel 40 centimeter uit de gevellijn van de naastgelegen woning te blijven.  
Dat maakt dat er ca. 40 centimeter schuine zijde overblijft. In de huidige situatie is dat ongeveer 
85 centimeter.     
 

2. Vragen over gevel en kozijnen  
 
 Worden de vensterbanken vervangen? Nee, de vensterbanken worden niet vervangen. Tenzij er 

een ‘overzet’-vensterbank zit. Dit is slechts in een aantal gevallen. In dat geval bespreken we dit 
met u tijdens de warme opname. 
 

 Wat gebeurt er met het kattenluik in de achterdeur? Als er op dit moment een kattenluik in uw 
achterdeur zit, brengen wij ook in de nieuwe achterdeur een standaard uitsparing aan, zodat u uw 
luik over kunt zetten.  Dit bespreken wij, als de renovatie doorgaat, tijdens de warme opname 
met u.  
 

3. Vragen over vervangen badkamer, keuken en/of toilet 
 
 Is het mogelijk om een kleiner wastafel te plaatsen in de badkamer in de eengezinswoningen en 

bovenwoning? Ja, dat is mogelijk. Standaard plaatsen wij de wastafel, zoals te zien in de 
inspiratiewoning Druckerstraat 6A. Als u wilt kunnen we ook een kleiner model plaatsen, zoals te 
zien in de inspiratiewoning Druckerstraat 26.  

 
 Is het mogelijk om het douche/spatscherm in de badkamer in de eengezins- en bovenwoningen 

tot de grond te laten lopen, zodat er geen water onder door loopt en de wasmachine veilig 
geplaatst kan worden aan die kant? Ja dat kan. Dan komt het scherm tot de grond en kitten we 
het af.  
 

 Wordt de schuine zijde in de badkamer betegeld? Nee, hier komen geen tegels. Wel wordt deze 
vocht- en schimmelwerend afgewerkt. 
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 Is het mogelijk om alleen kranen te laten vervangen?  Ja, dat is mogelijk. Stel uw badkamer 

wordt niet vervangen, maar de kraan is wel kapot? Dan plaatsen wij een nieuwe standaard kraan. 
Stel uw kraan is nog goed, maar u wilt graag een luxere kraan? Zoals bijvoorbeeld een mengkraan 
in de douche. Dan kan dat ook. Het maakt dan niet uit of uw badkamer vervangen wordt, of niet. 
In het geval van een luxere kraan (optie) betaalt u wel een eenmalige bijdrage. Alle kranen, van de 
optiepaketten zijn los te krijgen. Wilt u alleen een mengkraan in de douche en in de rest van de 
woning standaard kranen? Dan kan dat. U betaalt dan uiteraard alleen voor de mengkraan in de 
douche. Gaat de renovatie door, dan volgt er op een later moment een gesprek met de 
aannemer, waarin alle opties (incl. de prijzen) en keuzes (deze zijn gratis) met u doorgenomen 
worden. U hoeft op een later moment pas een keuze te maken.  
 

 Wordt het leidingwerk weg gewerkt? Bij het vervangen van de keuken wordt het leidingwerk, 
achter het keukenblok weg gewerkt. Dit wordt in de muur gefreesd en hier wordt overheen 
getegeld. De CV leidingen blijven in het zicht. Datzelfde geldt op het moment dat we de badkamer 
gaan vervangen. Vervangen we de badkamer en/of keuken niet, dan blijft het leidingwerk in het 
zicht.  
 

 Is het verplicht om de draairichting van de badkamerdeur aan te laten passen? Standaard 
passen wij deze aan, zodat de deur in de nieuwe situatie naar buiten toe open gaat in plaats van 
naar binnen. Wilt u dat niet, dan laten we de draairichting zoals deze nu is.  
 

 Is het mogelijk om een hogere toiletpot te laten plaatsen? Dat kan als uw toilet vervangen 
wordt. Standaard is een toiletpot 42 cm hoog (inclusief de toiletbril). U kunt kiezen voor een 
toiletpot die 6 of 10 cm hoger is. Dit is een optie, waarvoor u een eenmalige bijdrage betaalt. Op 
het moment dat de renovatie doorgaat, ontvangt u van ons een optielijst, met prijzen.   

4. Vragen over overige werkzaamheden 
 
 Wordt de elektra nagekeken? En worden loszittende, of kapotte stopcontacten vervangen? 

Tijdens de renovatie controleren en keuren wij in alle woningen de elektra-installatie. 
Lichtschakelaars, stopcontacten en bedrading die niet voldoen, of stuk zijn, herstellen of 
vervangen we.  

 
 Worden scheuren in de muren/plafonds en loszittend stucwerk hersteld? Ja, scheuren en 

beschadigd stucwerk wordt hersteld als: de scheur in de wand/plafond groter is dan 8 mm (dikte, 
of groter is dan ongeveer 5 cm in doorsnede. Behang of overige afwerkingen worden niet 
meegenomen. Stukken loszittend stukwerk, door verzanding of slechte hechting, groter dan 
ongeveer 15 cm in doorsnede herstellen we. Dat geldt ook voor stukwerk wat mogelijk los komt 
door de renovatiewerkzaamheden (bv. aan dak). Loszittend stukwerk achter behang of een 
andere wandafwerking herstellen we niet. Niet herstelbare schimmelplekken behandelen we met 
schimmelwerende verf. Op het moment dat er herstelwerkzaamheden plaats vinden is de kleur 
afwijkend van de huidige muurafwerking (schilderwerk van bewoner).  
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5. Huurverhoging &  
    Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding 
 
 Is de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding onbelast? Ja, deze vergoeding is onbelast. Het 

is een wettelijk voorgeschreven vergoeding van kosten en geen inkomen. Dus in dat opzicht 
belastingvrij. Zet u het op uw spaarrekening, waardoor u uit boven het belasting vrijgestelde 
bedrag van € 30.000,- uitkomt? Alleen dan betaalt u over het bedrag boven € 30.000,- belasting. 
Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst: www. Belastingdienst.nl  

 
 Zijn er voorwaarden voor de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding? Is deze voor alle 

bewoners gelijk? Of is dit op basis van gemaakte kosten? Alle bewoners krijgen hetzelfde 
bedrag: € 5993,- (prijspeil 2018). Dit is namelijk een wettelijk bepaalde verhuis- en 
herinrichtingskostenvergoeding en wordt dus niet bepaald op basis van gemaakte kosten, of type 
woning, of huishouden.  

 
 Wordt er gekeken naar de woonpunten bij het bepalen van de huurverhoging, omdat deze 

stijgen bij een renovatie? Het klopt dat het aantal woonpunten die bepalend zijn voor de huur 
stijgt door de renovatie. Met name door de energiebesparende maatregelen. Dat maakt voor u 
niet uit. U als zittende huurder, betaalt alleen de huurverhoging zoals in het bewonersboekje 
staat. Pas als u gaat verhuizen, kijken we naar het aantal woonpunten om de huur voor de 
volgende bewoner te bepalen.  

 
 Hoef ik tijdelijk geen huur te betalen, als ik geen gebruik maak van de wisselwoning? Omdat ik 

in het buitenland verblijf, of bij vrienden/familie? Het huurcontract en de huurbetaling van uw 
huidige woning door. Ook als u geen gebruik maakt van de wisselwoning. Voor de wisselwoning 
betaald u geen huur.  
 

 Ik wil graag verhuizen voor de renovatie, krijg ik dan ook een verhuis- en 
herinrichtingkostenvergoeding? Als u vóór de renovatie verhuist, krijgt u ook de verhuiskosten-
vergoeding. Voorwaarde is wel dat het Sociaal Plan van kracht is. Het Sociaal Plan is van kracht bij 
voldoende draagvlak en een bestuursbesluit. Per brief informeren wij u over het moment dat het 
Sociaal Plan van kracht is. Verhuist u voordat het Sociaal Plan van kracht is, dan ontvangt u geen 
vergoeding.    
 

6. Sociaal Plan 
 
 Wat gebeurt er als er onvoldoende draagvlak is? Indien er onvoldoende draagvlak is voor het 

onderhouds- en verbetervoorstel (minder dan 70%), gaat de uitvoering van het plan niet door. 
Ook niet als u ‘ja’ gestemd heeft. Op dat moment, wordt er vanuit de afdeling ‘Planmatig 
onderhoud’ van Portaal een nieuwe planning gemaakt voor de uitvoering van het nodige groot 
onderhoud. Voor het uitvoeren van groot onderhoud is geen draagvlak vanuit bewoners nodig. 
Isolerende maatregelen (dak, vloer en gevel) gaan in dat geval niet door. Dakkapellen en kozijnen 
vervangen we niet. En u kunt in dat geval geen rechten meer ontlenen aan de persoonlijke brief 
die u van Portaal ontving,  waar in staat of uw badkamer, keuken, toilet en/of CV vervangen 
wordt, of niet.  
 

 Krijgen bewoners een urgentie? Nee, het huurcontract blijft in stand. U kunt ervoor kiezen om 
vrijwillig te verhuizen, maar krijgt hiervoor geen urgentie. U ontvangt in dat geval wel een verhuis- 
en herinrichtingskostenvergoeding (zie Sociaal Plan).  
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 Is het mogelijk om door te schuiven naar één van de leegstaande woningen in het complex? 

Nee, het is niet mogelijk om door te schuiven. Tijdens het project zetten wij leegstaande 
woningen in als wisselwoning. Na afronding van het project worden de woningen via WoningNet 
aangeboden.  
 

 Is woningruil mogelijk? Portaal geeft alleen toestemming voor woningruil nadat uw woning 
gerenoveerd is. U zoekt zelf iemand die met u van woning wil ruilen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld 
gebruik maken van de app HuisjeHuisje.  Maar ook op de website van Woningruil.nl 

 Hoe gaat Portaal om met bewoners die een eigen keuken en/of badkamer hebben geplaatst in 
de woning?  Wij brengen de zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) in kaart en bekijken per 
situatie hoe we hier mee omgaan. Indien een bewoner in aanmerking komt voor vervanging van 
de zelf aangebrachte keuken en/of badkamer kan de bewoner besluiten om deze niet te laten 
vervangen. Bijvoorbeeld omdat de bewoner zelf een keuken en/of badkamer heeft aangebracht, 
of omdat een bewoner de overlast niet wil. Let wel: er zijn een aantal werkzaamheden die we in 
alle keukens en/of badkamers moeten uitvoeren, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van de 
mechanische ventilatie. En in alle gevallen moet de zelf aangebrachte verandering wel technisch 
in orde en veilig zijn.  

 
 Wat doet de aannemer om (onvoorziene) schade te voorkomen? Op de trap plaatsen wij een 

beschermlaag, met antislip, die dikker is dan stucloper. Daardoor is deze bescherming sterker en 
wordt schade zoveel mogelijk voorkomen.  Tijdens de werkzaamheden brengen wij 
afdekmateriaal aan om de weg naar de keuken, badkamer en/of toilet en kozijnen te beschermen. 
Dit is stucloper bij de looproutes en we maken gebruik van  verhuiskleden om de vloeren te 
beschermen. Bij de kozijnen brengen we beschermmateriaal aan om stootschade te voorkomen.  

 
Indien in overleg met de aannemer bepaalde meubelen in de woning achter kunnen blijven, is de  
bewoner zelf verantwoordelijk voor het afdekken en de bescherming hiervan.  

 
 Hoe wordt er omgegaan met onvoorziene schade aan de eigendommen van de huurder? 

Vooruitlopend op de werkzaamheden maken we foto’s van uw woning. Tijdens de oplevering 
lopen we de ruimtes door met de bewoner. Eventuele onvoorziene/‘’gemaakte’’ schades komen 
dan aan bod. We vullen in dat geval samen met de bewoner een schadeformulier in. Indien de 
bewoner na oplevering nog schade ontdekt, dient de bewoner deze binnen 24 uur te melden bij 
de aannemer. De melding en het schadeformulier zet de aannemer door naar een onafhankelijk 
verzekeringsexpert van Meeus verzekering. Die zal per geval de situatie beoordelen en de 
vergoeding vaststellen, op basis van een realistische dagwaarde. 
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 Wat als er meer dan 70% draagvlak is en een bewoner het niet eens is? Dan kunt u binnen de 
wettelijke termijn van acht weken (na dagtekening van de brief met de uitslag van de 
draagvlakmeting) een juridische procedure beginnen. U heeft binnen deze periode de tijd om de 
rechter te vragen of het plan redelijk is. Laat u deze termijn van acht weken voorbij gaan, dan zult 
u de uitvoering van het onderhouds- en verbetervoorstel moeten accepteren. Dan mag Portaal de 
plannen uitvoeren. Dit is ook het geval als de rechter besluit dat het plan redelijk is.   

 
 Haalt de aannemer de vloerbedekking weg in de benedenwoningen en op de begane grond in 

de eengezinswoningen? Wilt u uw vloerbedekking terug leggen na de renovatie, dan moet u de 
vloer zelf verwijderen en tijdelijk opslaan. Wilt u de vloerbedekking niet terug leggen, dan moet u 
ook zelf de vloerbedekking verwijderen en af (laten) voeren. Via de grof vuil dienst van de 
gemeente Leiden, kunt u een afspraak maken om de vloerbedekking op te laten halen. Het is ook 
mogelijk om dit via de aannemer of Visie-R te laten doen. Bij Visie-R kan dit alleen in combinatie 
met een verhuispakket naar de wisselwoning. In dat geval betaalt u € 40 tot € 80,- meer, voor het 
verwijderen en afvoeren van de vloerbedekking. Het exacte bedrag hangt af van het soort 
vloerbedekking wat u heeft.  Wilt u de vloerbedekking laten verwijderen en afvoeren door de 
aannemer dan betaalt u € 165,- voor het verwijderen en de afvoer van de vloerbedekking, zeil 
en/of vinyl en € 275,- voor het verwijderen en de afvoer van laminaat, of hout.   
 

 Haalt de aannemer de douchecabine weg? Wilt u de douchecabine terug plaatsen na het 
vervangen van uw badkamer, dan moet u deze zelf verwijderen en tijdelijk opslaan. Wilt u de 
douchecabine niet terug plaatsen, dan verwijdert de aannemer deze. Bij vervanging van de 
badkamer in de bovenwoningen en eengezinswoningen komt er standaard een douchescherm.  
 

 Hoe wordt er omgegaan met kranen die ik er zelf opgezet heb (ZAV’s)?  Heeft u in uw badkamer, 
toilet en of keuken zelf andere kranen geplaatst (bijvoorbeeld een thermostaatkraan in de 
douche)? En wilt u deze behouden, op het moment dat uw badkamer, toilet en/of keuken 
vervangen wordt? Dan moet u zelf de kraan verwijderen en uiteindelijk terugplaatsen. De 
aannemer plaatst deze niet voor u terug. Wel kunt u ervoor kiezen om de zelf aangebrachte kraan 
te laten vervangen door de standaard kraan van Portaal, of door een kraan uit het optiepakket 
van Portaal. In dat geval plaatst de aannemer de kraan wel.  

 
 Kan ik spullen in de berging laten staan, of neerzetten? Dat kan, zo lang er voldoende 

werkruimte overblijft voor de aannemer. Tijdens de warme opname stemt de aannemer met u af 
wat er voor ruimte nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.  
 

 Kan ik spullen op zolder laten staan? Er kunnen in overleg met de aannemer spullen op zolder 
blijven staan, zolang er voldoende werkruimte overblijft om de werkzaamheden goed uit te 
voeren. Daarnaast is het van belang dat u de spullen goed afdekt, om schade te voorkomen en  
om de spullen tegen stof te beschermen.  
 

 Kan een deel van mijn spullen opgeslagen worden? U kunt uw spullen meenemen naar de 
wisselwoning. Slaat u spullen liever op dan dat u deze meeneemt naar de wisselwoning, dan moet 
u dit zelf organiseren en betalen van de verhuiskostenvergoeding. Alleen als u tijdelijk in een 
aanzienlijk kleinere wisselwoning verblijft, omdat er op dat moment geen grotere wisselwoning 
beschikbaar is, zorgt Portaal voor een kleine afsluitbare opslagcontainer voor uw huidige woning. 

 
 Wordt er rekening gehouden met planten en struiken die tegen de gevel aan staan, of dicht bij 

de gevel staan? Er komen steigers tegen de gevel aan. Daarom moet er ruimte vrij gemaakt 
worden vanuit de gevel. We houden uiteraard wel zoveel mogelijk rekening met planten en 
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struiken die tegen de gevel aan staan. Tijdens de warme opname bespreken we de mogelijkheden 
samen met u.  


