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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt van Portaal in de Walraven 

van Hallstraat of Johannes Poststraat in Leiden. Portaal heeft plannen om uw woning 

te renoveren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over het verloop van 

het project.   

 

Aannemer: VIOS Bouw 

Portaal is voornemens aannemersbedrijf VIOS Bouw te 

selecteren om de plannen verder uit te werken. VIOS is 

een familiebedrijf met veel ervaring met renoveren in 

bewoonde staat. Portaal verstrekt alleen de noodzakelijk persoonlijke gegevens van u 

aan VIOS Bouw. Zij gebruiken deze gegevens om afspraken met u te maken. Uw 

gegevens worden conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

verwerkt.  

 

Technische inspecties in uw woning 

Koude opname 

Portaal en VIOS willen graag uw woning technisch inspecteren, 

dit noemen we een koude opname. In deze koude opname kijkt 

VIOS naar de staat van uw woning. Ook worden er foto’s 

gemaakt in alle ruimtes. Tegelijkertijd vindt er een 

asbestinventarisatie plaats. 

 

Asbestinventarisatie 

Asbest was tot 1994 een heel gebruikelijk bouwmateriaal. Het is dan ook aanwezig in 

veel woningen uit de tijd waarin uw woning is gebouwd. Voordat we werkzaamheden 

kunnen uitvoeren moeten we weten of en waar er asbest in uw woning zit. Op deze 

manier kunnen alle werkzaamheden veilig en volgens de Nederlandse wet- en 

regelgeving worden uitgevoerd.  

 

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf: firma Klaver 

Asbest. Deze asbestinventarisatie is tegelijkertijd met de koude opname. 

 

VIOS maakt telefonisch met u een afspraak. De afspraak voor de koude opname en 

asbestinventarisatie duurt ongeveer één uur.  

 

Energielabel afspraak 

Het bedrijf 1nergielabel.nl komt bij u op een ander moment langs. Zij lopen een rondje 

door uw woning en kijken naar de mate van isolatie, glas en installaties. Ook hier 

worden foto’s gemaakt. Tijdens deze afspraak wordt de energie-index (energielabel) 

van uw woning bepaald. 
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De inspecteur belt bij u aan op woensdag 29 mei 2019; donderdag 6 juni 2019 en/of 

vrijdag 7 juni 2019 tussen 8:00 en 17:00 uur. U hoeft hier niet speciaal voor thuis te 

blijven. Bent u niet thuis? Dan laat de inspecteur een kaartje met een terugbelverzoek 

achter. U kunt dan zelf een afspraak met hem maken. U kunt hen bellen op nummer 

0492-820099. De afspraak duurt ongeveer een half uur. 

 

U mag de inspecteurs altijd vragen om hun legitimatie. De koude opname, 

asbestinventarisatie en opname van de energie-index (energielabel) van uw woning 

zijn nodig voor het maken van een goed plan en een planning. We verzoeken u 

vriendelijk hiervoor tijd te maken en bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking.  

 

Bewonersvertegenwoordiging 

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben drie bewoners zich 

opgegeven voor de bewonersvertegenwoordiging. Er is een 

prettig kennismakingsgesprek met hen, Portaal en VIOS 

geweest. Op dit moment heeft de bewonersvertegenwoordiging 

contact met de Huurdersbelangenvereniging (HBV) Leiden. 

Binnenkort gaan we weer verder met elkaar in gesprek. Meer 

informatie volgt.  

 

Planning* 

 

Datum Wat gaan we doen? 

Mei en juni 2019 Technische inspecties in uw woning 

Najaar 2019 Informatieboekje over renovatieplannen. De renovatie gaat 

door als 70% van alle huishoudens akkoord gaat met het 

plan. Dit noemen we de draagvlakmeting.   

Voorjaar 2020 Werkzaamheden 1e flat 

Najaar 2020 Werkzaamheden 2e flat 

* Dit is een voorlopige planning en deze kan wijzigen. Als er iets verandert brengen wij 

u daarvan op de hoogte. U kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.  

 

Vragen? 

Neemt u dan contact op met Floor Hendriks, sociaal projectleider, via telefoonnummer 

088 - 767 82 25. Een e-mail sturen kan ook naar: Walraven@portaal.nl. 

 

Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina: www.portaal.nl/projecten/walraven-

van-hall-en-johannes-poststraat-in-leiden 
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