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1. Inleiding
Het project Houtmarkt is een gebouw uit 1913 met 18 boven- en 
benedenwoningen met een (gemeentelijke) monumentale status 
in de binnenstad van de gemeente Leiden. Het gebouw is in de 
jaren ’80 grondig verbouwd en deels geïsoleerd. U woont dus in 
een mooie monumentale woning. Maar u en uw buren hebben 
ook klachten over vocht, tocht en schimmel. Daar gaan we wat aan 
doen.

Portaal start in oktober met het uitvoeren van 
groot onderhoud van deze woningen. Hiermee 
worden deze problemen aangepakt en kunnen de 
woningen weer een tijd mee. Onder andere door 
het monumentale karakter, lukt het nog niet om 
het woongebouw nu al volledig gasloos te maken. 
Het gaat om deze boven- en benedenwoningen:

Woongebouw 1:
Houtmarkt 30   2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 31  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 32  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 33  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 34  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 35   2312 PZ LEIDEN
Noorderstraat 12  2312 PV LEIDEN
Noorderstraat 14  2312 PV LEIDEN

Woongebouw 2:
Houtmarkt 22  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 23  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 24  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 25  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 26  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 27  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 28  2312 PZ LEIDEN
Houtmarkt 29  2312 PZ LEIDEN
Noorderstraat 21  2312 PV LEIDEN
Noorderstraat 23 2312 PV LEIDEN

U ontvangt deze brochure omdat we binnenkort 
met de werkzaamheden gaan starten. Met de inzet 
van iedereen die betrokken is bij dit project en met 
uw medewerking, starten we de werkzaamheden 
op in het 4e kwartaal 2019. Deze brochure bevat 
belangrijke informatie over wat we gaan doen, wat 
u kunt verwachten en wat u zelf kunt doen. 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog 
vragen, neem dan contact op met de sociaal 
bewonersbegeleider van Portaal, Yvette Feld. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 06 – 41 28 24 07 
of via email houtmarkt@portaal.nl. 
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2. Wat levert het u op?
De directe aanleiding voor het onderhoud in de woningen en aan 
het gebouw zijn de klachten van bewoners over vocht, tocht en 
ventilatieproblemen. Die gaan we verhelpen.

De onderhoudswerkzaamheden in het kort 
samengevat: (in hoofdstuk 4 worden de 
werkzaamheden nader toegelicht)
• Nieuwe achterzetramen
• Herstel ramen en deuren buitengevel + 

aanbrengen tochtwering
• Schuiframen in de dakkapellen vervangen voor 

houten kozijnen met draairamen; (LET OP! Dit 
betreft de NIET monumentale dakkapellen aan 
de achterzijde)

• Herstel + schilderwerk houtwerk
• Herstel stalen balkons en elementen inclusief 

schilderwerk
• Beschadigd voegwerk repareren
• Zinken goten vernieuwen
• Vervangen dakbedekking platte dak(en) en 

bergingen
• Brandwerendheid volgens Bouwbesluit
• Herstellen ventilatievoorzieningen
• Verouderde ventilatieboxen en cv-ketels 

vervangen
• Plaatselijk herstel (slechte/kapotte) dakpannen
• Hang- en sluitwerk nazien
• Dakraam vervangen indien nodig
• Postkasten bij de portiekingangen vervangen

Planning werkzaamheden
We starten onze werkzaamheden in het 4e kwartaal 
van 2019 bij woongebouw 1. Woongebouw 2 is 
begin 2020 aan de beurt. We streven er naar acht 
weken voor de werkzaamheden bij u thuis langs 
te komen voor een zogenaamde ‘warme opname’. 
Hierin spreken we de werkzaamheden met u 
door en heeft u alle gelegenheid om vragen te 

stellen. Wij bellen u tegen die tijd om daarvoor een 
afspraak te maken. 
De aannemer is maximaal vijftien werkdagen in 
uw woning aan het werk. De exacte periode is 
afhankelijk van of uw badkamer, keuken en/of toilet 
wordt vervangen. Uiterlijk twee weken voor de start 
van de werkzaamheden ontvangt u de definitieve 
uitvoeringsplanning voor uw woning. 

De aannemer werkt van maandag tot en 
met vrijdag tussen 7.30 en 17.00 uur. De 
werkzaamheden binnen uw woning voeren we niet 
tegelijkertijd uit met de werkzaamheden buiten 
aan het gebouw. Bij buitenwerkzaamheden moet 
het weer wel meewerken. Bij vorst of hevige regen 
kan er niet buiten worden gewerkt.

Wat we niet doen
Sommige bewoners hebben aangegeven dat zij 
in de woning geluidsoverlast ervaren. We hebben 
onderzoek gedaan naar de gehorigheid. Door 
de oude leeftijd van het gebouw bestaan er, in 
tegenstelling tot nieuwbouw, geen geluidsnormen. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kostbaar, 
complex, ingrijpend en bovenal zeer onzeker 
(qua resultaat) is om in de huidige situatie een 
verbetering aan te brengen. Om deze reden 
hebben we besloten in dit onderhoudsproject 
geen werkzaamheden ten behoeve van 
geluidsisolatie op te nemen.

De klankbordgroep van bewoners heeft 
aangegeven dat zij de geluidsoverlast zo vervelend 
vindt, dat zij graag toch onderzocht zag of er toch 

niet iets kan worden aangeboden aan bewoners, 
die daar behoefte aan hebben. Wij hebben deze 
vraag serieus onderzocht en doorgerekend. We 
zien echter geen mogelijkheid om vanuit Portaal 
iets aan te bieden. Alle partijen die we hebben 
gesproken geven aan dat het te duur is voor iets 
waar de ervaring echt van is dat het resultaat 
tegenvalt. 

De enige optie die overblijft is dat u zelf 
maatregelen treft in uw woning. We adviseren 
hiervoor wel te overleggen met Portaal (ZAV-
aanvraag) om ervoor te zorgen dat u de 
aangebrachte voorziening zo maakt, dat u deze bij 
verhuizing niet weg hoeft te halen.

Wie gaat het doen?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door VIOS 
Bouw Utrecht. VIOS is een familiebedrijf en bestaat 
al 85 jaar. VIOS is gespecialiseerd in duurzame 
onderhoudsprojecten en renovaties en heeft 
voor Portaal al eerder projecten uitgevoerd. VIOS 
probeert bij alle werkzaamheden de (over)last voor 
bewoners te beperken. Zij doen dit door van te 
voren te kijken naar maatregelen die de overlast 
beperken. 

 
 
 
 
 
 
 
Alle medewerkers en onderaannemers werken 
volgens een gedragscode. Voor de uitvoering van
het werk schakelt VIOS eigen werklieden in, maar 
ook werklieden van andere bedrijven. Allen werken
onder leiding van de uitvoerder van VIOS. De 
uitvoerder voor dit werk is Stefan Priem. Hij is 
dagelijks  op het werk aanwezig en zorgt ervoor 
dat de werkzaamheden goed en volgens planning 
verlopen. 
Alle medewerkers van de aannemer(s) kunnen 
zich legitimeren. Vraag bij twijfel gerust naar hun 
legitimatiebewijs. 

Uitvoerder Aannemer VIOS 
Stefan Priem

 
 

Voor al uw praktische en/of technische 
vragen rond de werkzaamheden.
Telefoonnummer: 030 – 262 78 72  
E-mail: info@vios-bouw.nl
 
 
Sociaal bewonersbegeleider Portaal
Yvette Feld

 

Voor alle overige vragen is Yvette Feld namens 
Portaal uw aanpreekpunt.
Telefoonnummer: 06 – 41 28 24 07
E-mail: houtmarkt@portaal.nl
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3. De uitvoering
Bewoonde staat 
U blijft tijdens de werkzaamheden in uw woning 
wonen. Soms heeft u tijdelijk geen water of stroom. 
Bij sommige woningen wordt er gewerkt aan de 
keuken, badkamer of toilet. Wij bieden op de 
momenten dat u geen gebruik kunt maken van 
een voorziening, u een tijdelijke oplossing hiervoor 
aan, zoals bijvoorbeeld een noodkeuken. Deze 
maatregelen en afspraken zijn beschreven in 
hoofdstuk vier. 

Wanneer zijn de werkzaamheden in mijn 
woning? 
Bij deze brochure krijgt u een brief. In deze brief 
staat in welke periode de werkzaamheden aan uw 
woonblok worden uitgevoerd. Over de precieze 
startdatum in uw woning krijgt u twee weken van 
tevoren bericht. 

Warme opname / showroomtraject
Voordat we in uw woning gaan werken, komt de 
uitvoerder ongeveer acht weken van tevoren bij 
u langs. Hij loopt samen met u door de woning 
en vertelt wat er in uw woning wordt gedaan. We 
bespreken de technische bijzonderheden die bij 
u van toepassing zijn, zoals een zelf aangebrachte 
voorziening (ZAV), en of er zaken zijn waar we 

rekening mee moeten houden. Denk bijvoorbeeld 
aan medische omstandigheden.
Als in uw woning de keuken, badkamer of toilet 
vervangen wordt, krijgt u keuzes aangeboden 
voor uw nieuwe keuken, badkamer of toilet. Deze 
afspraken, gemaakte keuzes en een kort overzicht 
van de werkzaamheden leggen we vast in een 
meterkastlijst voor uw woning, die door zowel u als 
de aannemer wordt ondertekend.

Werktijden en vakanties
De medewerkers van VIOS en onderaannemers 
werken in principe van maandag tot en met vrijdag 
tussen 7.30 en 17.00 uur. Tijdens vakanties en 
officiële feestdagen werken zij niet. 

Ongemakken
Verbouwen geeft stof en lawaai. Wij proberen 
overlast van stof en lawaai zo veel mogelijk
te beperken. VIOS beschermt uw woning en 
eigendommen tijdens de werkzaamheden door 
het afplakken van de vloer waarin wordt gewerkt. 
U krijgt van de aannemer ook folie om uw meubels 
en spullen af te dekken tegen het stof. Aan het 
einde van de werkdag laten de werklieden uw 
woning bezemschoon achter.

Voorbereidingen door uzelf
Om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, neemt de aannemer maatregelen.
Voor een geslaagd project kunnen wij echter niet 
zonder uw medewerking. We vragen u om uw
woning opgeruimd achter te laten wanneer 
de aannemer aan het werk gaat. Ook maakt u 
waar nodig werkruimte vrij voor de vaklieden 
(bijvoorbeeld een meter van het kozijn vrij van 
spullen). Tijdens de warme opname vertelt de 
aannemer u precies welke werkruimte bij u van 
toepassing is.
De ruimtes waarin de aannemer werkt zoals de 
keuken, badkamer en toilet moet u leeg halen (ook
alle kastjes) en uw eigendommen verwijderen. Wat 
u moet doen, is afhankelijk van de werkzaamheden 
die bij u in de woning worden uitgevoerd. Dit staat 
op de meterkastlijst die de aannemer voorafgaand 
aan de werkzaamheden aan u stuurt.
Een meterkastlijst is een document waarop in 
detail staat welke werkzaamheden we uitvoeren en 
wanneer we in welke ruimte(s) aan het werk zijn. 

Opruimen en verplaatsen van uw spullen 
Uw spullen uit de keuken, badkamer en toilet en 
de ruimtes waar de aannemer moet werken, moet
u in uw eigen woning opslaan.

Hulp bij het verplaatsen en herinrichten
Portaal vertrouwt erop dat u zelf uw spullen 
opbergt of verplaatst. Eventueel met behulp van
vrienden en/of familie. Als u hulp nodig heeft, 
dan kunt u dit melden bij de sociaal projectleider 
van Portaal. We zoeken samen met u naar een 
oplossing. 

Hoe kan de aannemer in uw woning?
Om de uitvoering vlot te laten verlopen, is het 
belangrijk dat de aannemer op de geplande dagen
in uw woning kan. Wilt u ervoor zorgen, eventueel 
met behulp van familie, buren of
vrienden, dat uw woning op de geplande 
werkdagen vanaf 7.30 uur toegankelijk is voor de
werklieden? Als u verwacht dat dit niet lukt, 
kunt u dit tijdig melden bij de uitvoerder van de 
aannemer, Stefan Priem. 

Als u de aannemer de sleutel geeft, vindt er een 
officiële sleuteloverdracht plaats. De aannemer 
gaat zorgvuldig om met uw sleutel.

De aannemer en onderaannemers zijn te gast 
Als we in uw woning aan het werk zijn, komen er 
werklieden in uw woning. Zij houden zich aan
‘huisregels’. Zo mogen medewerkers binnen niet 
roken, in uw aanwezigheid geen muziek
aanzetten en geen gebruik maken van uw toilet. 

Wat te doen bij onvoorziene schade of 
klachten?
Soms raakt iets beschadigd tijdens 
werkzaamheden. Dat is heel vervelend. 
Uiteraard geldt dat de aannemer is verzekerd 
voor (onvoorziene) schade die ontstaat aan 
uw eigendommen in en om uw woning. Wij 
vragen u om een schade zo snel mogelijk (liefst 
dezelfde dag) telefonisch of per mail te melden. 
Na ontvangst van uw schademelding of klacht 
neemt de uitvoerder met u contact op over de 
afhandeling.

Voor een deel kunt u ook zelf schade voorkomen 
door waardevolle spullen op te bergen en 
ervoor te zorgen dat de aannemer voldoende 
vrije werkruimte heeft. De aannemer en/of 
bewonersbegeleider informeert u voorafgaand aan 
de werkzaamheden schriftelijk en mondeling over 
de voorzorgsmaatregelen, die u zelf moet nemen. 
Als u die niet opvolgt en er ontstaat schade, dan 
bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Ook als u vindt dat de werkzaamheden niet 
volgens afspraak verlopen of als u opmerkingen
heeft, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk bij 
de uitvoerder van de aannemer melden. Zo 
bent u verzekerd van een snelle en zorgvuldige 
afhandeling. Geef géén klachten door aan de 
werklieden. Zij zijn druk met de uitvoering van 
de werkzaamheden en kunnen uw klacht niet 
afhandelen.
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Let op:
Gooi geen beschadigde spullen weg voordat het 
duidelijk is of en zo ja welke vergoeding
u hiervoor ontvangt. Zonder beschadigde spullen 
wordt er geen vergoeding uitgekeerd. Voer ook geen 
reparaties uit voordat er iemand de schade is komen 
opnemen. Als de schade al is hersteld, kunnen wij die 
niet meer beoordelen en vergoeden.

Raambekleding
U verwijdert uw raambekleding wanneer er 
werkzaamheden aan uw kozijn plaats vinden. 
Mocht blijken dat deze, door de werkzaamheden, 
niet teruggeplaatst kunnen worden, dan kijkt de 
aannemer of hier een praktische oplossing voor 
is. Zo niet, dan ontvangt u een vergoeding voor 
de raambekleding. De aannemer beoordeelt 
tijdens de warme opname of dit bij uw woning van 
toepassing is of dat uw raambekleding gewoon 
teruggeplaatst kan worden.

Reparatieverzoeken
Gewone reparatieverzoeken, die geen verband 
houden met het onderhoudsproject, kunt u zoals
gebruikelijk melden via MijnPortaal. U kunt ons ook 
bellen op 088 - 767 82 25.

De oplevering
Nadat alle werkzaamheden in uw woning zijn 
afgerond, vindt de oplevering plaats. De aannemer 
maakt hiervoor met u een afspraak.
De opzichter van Portaal en de uitvoerder van de 
aannemer komen bij u langs. Zij bekijken of alles 
goed en volgens afspraak is uitgevoerd. Op het 
opleverformulier noteren zij zaken die mogelijk 
nog niet helemaal in orde zijn. Dit noemen we 
opleverpunten. De aannemer streeft ernaar 
deze punten uiterlijk binnen vijf werkdagen af te 
handelen (tenzij dit door bijvoorbeeld levertijd niet 
kan).

Het is handig om van tevoren alvast uw vragen 
en opmerkingen op te schrijven, zodat u tijdens 
de oplevering niets vergeet. Let hierbij op of er 
bijvoorbeeld sprake was van schade tijdens de 
werkzaamheden. Wanneer u akkoord gaat met 
de uitgevoerde werkzaamheden, vragen wij u te 
tekenen voor deze oplevering. Wanneer u erna 
nog een punt wilt aanmelden toetst de aannemer 
deze op basis van redelijkheid en billijkheid (zoals 
bij voorbeeld garantie).
  
Tenslotte
We merken dat bewoners vaak onderschatten 
welke invloed dit soort werkzaamheden heeft op 
hun dagelijks leven in de woning, ook al is het maar 
drie weken. Het onderhoud vergt aanpassingen 
van u. Wij vragen hiervoor uw begrip. We proberen 
alles zo goed mogelijk voor te bereiden, maar 
onderhoudswerkzaamheden blijven maatwerk. 
Als u na het lezen van dit boekje nog vragen heeft, 
aarzelt u dan niet deze te stellen. 
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4. Wat gaat er gebeuren?
4.1 Werkzaamheden in uw woning

Controleren elektra-, water- en gasinstallatie 
In alle woningen controleren en keuren we de 
elektra, water- en gasinstallatie. Lichtschakelaars, 
stopcontacten en bedrading die niet voldoen, 
vervangen we. Verouderde stoppenkasten 
vervangen we. In dat geval komt er een nieuwe 
groepenkast, met standaard vier groepen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verouderde cv-ketels vervangen en open 
verbrandingstoestellen verwijderen 
Verouderde cv-verwarmingsketels (achttien jaar en 
ouder) vervangen we door een nieuwe HR-ketel. 
In de bovenwoningen staat deze op zolder. Heeft 
u geen vlizotrap of al een (vlizo)trap, maar voldoet 
die niet aan de eisen, dan plaatsen wij een nieuwe 
vlizotrap. Om de ketel te kunnen onderhouden, 
maken we voorzieningen op de zolder, zoals het 
plaatsen van een aantal vloerdelen. Radiatoren, 
leidingen of radiatorknoppen die kapot of verroest 
zijn, vervangen we. We verwijderen de aanwezige 
open verbrandingstoestellen (gaskachels of 
geisers). We brengen dan een volledige installatie 
aan met radiatoren en warmwatervoorziening.  

Mechanische ventilatie
In woningen die al voorzien zijn van een goed 
werkende mechanische ventilatie reinigen we de 
bestaande box en het leidingwerk. We brengen 
een nieuwe ventilatievoorziening aan bij de 
woningen waar deze niet zit of is verouderd 
(achttien jaar en ouder). 
Dat betekent dat er straks in alle woningen 
verse lucht de woning ingezogen wordt en vuile 
lucht wordt afgezogen. Via de ventilatieroosters 
in de gevel komt de lucht de woning in. Met de 
afvoerventielen in de keuken, toilet en badkamer 
wordt de lucht afgezogen. Waar nodig worden 
hiervoor deuren een stukje ingekort of wordt er in 
een deur een ventilatierooster geplaatst. 
Er zitten drie standen op de ventilatievoorziening. 
Dit zorgt voor een gezond binnenklimaat. Er komt 
een mechanische ventilatie box in de woningen om 
dit mogelijk te maken. 

Asbest
Vooraf is onderzocht  waar er mogelijk asbest 
aanwezig is in de woningen. In de onderzoeken is 
er tot nu toe nog niets gevonden. Mocht er in de 
loop van het project toch iets worden gevonden, 
dan  verwijderen we dat op een veilige manier.

Brandveiligheid
Op diverse plaatsen in de woningen brengen we 
voorzieningen aan tegen branddoorslag en 
-overslag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan open 
verbindingen in de meterkast of bij het dak.

Het aanbrengen van nieuwe achterzetramen 
Aan de binnenzijde van de woningen vervangen 
we de huidige achterzetramen door nieuwe 
achterzetramen. Deze achterzetramen zijn in 
de standaardkleur wit (RAL9010) geschilderd 
en worden, indien nodig, voorzien van een 
ventilatierooster. De ramen draaien naar binnen 
open.

Tijdens de warme opname worden de 
achterzetramen die vervangen worden ter plaatse 
besproken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Werkzaamheden buiten uw woning

De bergingen
We controleren het voegwerk, metselwerk, 
kozijnen en de deuren en herstellen deze indien 
nodig. We vervangen de dakbedekkingen van de 
bergingen door nieuwe dakbedekking.

 
 
 
 
 
 
 

Herstel voeg- en metselwerk van de gevels
We reinigen de gevels, controleren het metsel- en 
voegwerk van de gevels en repareren dit waar 
nodig. Hierbij controleren we ook de regenpijpen 
en de bevestiging daarvan.
Stalen draagconstructies
We halen roest weg van de stalen draagconstructie 
en geven die een nieuwe coating.

Dakbedekking platte dak van de woningen 
vervangen door nieuwe geïsoleerde dakbedekking.
We vervangen de dakbedekkingen van de 
aanwezige platte daken van de woningen door 
nieuwe isolerende dakbedekking. Dit gebeurt vanaf 
de buitenkant.

Herstel zinken goot
Waar nodig vervangen of herstellen we de zinken 
dakgoten, de gootbodem, de onderkant van het 
overstekende dak en de boeidelen.
Aanpassen dakkapellen
Dit geldt voor de ‘’niet monumentale’’ dakkapellen 
aan de achterzijde. De bestaande dakkapellen 
krijgen een nieuwe uitstraling. We voorzien alle 
dakkappelen van een nieuwe afwerking aan de 
buitenzijde met een isolatiepakket. Het bestaande 
aluminium schuifraam willen we vervangen door 
een houten kozijn met draaiende delen voorzien 
van HR++beglazing en nieuw hang- en sluitwerk.

Vervangen lekkende dakramen
Indien van toepassing: vervangen van lekkende 
dakramen voor een nieuw geïsoleerd dakraam in 
dezelfde maat.

Herstel (slechte/kapotte) dakpannen
Eventueel aanwezige kapotte en of beschadigde 
dakpannen vervangen we door een zelfde kleur 
pan. Dit doen wij van buitenaf. De schoorstenen 
herstellen we indien nodig. De zinken goten 
worden vervangen. 
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Herstel ramen en deuren buitengevel en 
aanbrengen tochtwering
We controleren en vervangen waar nodig het 
hang- en sluitwerk en plaatsen tochtstrip(pen). 
Dit betreft de deuren van het portiek en de 
woningtoegangsdeuren (voor en achter). We 
zorgen dan dat het hang- en sluitwerk voldoet aan 
de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW).

Schilderwerken aan de buitenzijde van de 
voordeur, achterdeur, bergingsdeur en overige 
houten kozijnen en onderdelen
We schilderen alle houten onderdelen aan de 
buitenzijde van het gebouw. Ook worden de 
portiek- kozijnen en deuren geschilderd. Ook 
de stalen onderdelen (balkons en elementen) 
worden geschilderd. De kleurstelling van alle 
werkzaamheden is in basis zoals bestaand, 
maar nog onder voorbehoud van resultaten uit 
een historische kleurenonderzoek dat wordt 
uitgevoerd. 

Postkasten portiekingangen vervangen
We vervangen de stalen postkasten aan de 
buitengevel bij de portiekingangen voor nieuwe. Ze 
krijgen dezelfde kleur: groen. 

5. Badkamer, keuken en/of 
toilet (indien van toepassing)
Vervangen keuken, badkamer en/of toilet waar 
nodig
VIOS heeft bij de meeste adressen als een 
zogenaamde ‘koude opname’ uitgevoerd. Dit is een 
huisbezoek waarbij de technische staat van onder 
andere uw mechanische ventilatie, CV, keuken, 
toilet en badkamer zijn beoordeeld. Zo niet, dan 
maakt VIOS hiervoor nog een afspraak met u. Of 
uw keuken, badkamer en/of toiletruimte vervangen 
wordt, hangt in eerste instantie af van de technische 
noodzaak. U ontvangt bij dit informatieboekje een 
brief met de beoordeling van uw badkamer, keuken 
en toilet. Hieronder leest u wat we gaan doen op 
het moment dat we uw badkamer, keuken en/of 
toilet gaan vervangen. En wat we gaan doen als deze 
voorzieningen niet vervangen worden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuken vervangen
Als we de keuken vervangen, dan plaatsen wij een 
nieuw keukenblok. Er komt een basisopstelling met 
3 bovenkastjes (mits dit past) en 3 onderkastjes.
De nieuwe wandtegels komen boven het 

aanrechtblok tot 1,50 meter vanaf de vloer. 
Inclusief de opstelplaats van het fornuis. De muur 
boven het tegelwerk sausen we. Bestaande tegels 
op andere plekken laten we zitten.

Badkamer en/of toilet vervangen 
In de woningen waar we de badkamer en/of het 
toilet vervangen, brengen we nieuw tegelwerk en 
sanitair (toiletpot, wastafel, douchekop, kranen 
etc.) aan. De stopcontacten vervangen we. Het 
nieuwe wandtegelwerk in de badkamer komt 
tot aan het plafond. Het plafond sausen we met 
schimmelwerende verf. Op de vloer brengen we 
nieuwe vloertegels aan, die op afschot liggen in 
de douchehoek, zodat het water naar het putje 
stroomt. De radiator in de badkamer vernieuwen 
we alleen als dat nodig is. 

Het nieuwe tegelwerk in de toilet komt tot 1,20 
meter vanaf de vloer. Het plafond en de muur 
boven het tegelwerk leveren we gesausd op.

Eigen keuzes
Wordt uw keuken, badkamer en/of toiletruimte 
vervangen? Dan bieden we u graag de mogelijkheid 
om te kiezen wat u mooi vindt. Het basispakket is 
kosteloos. Uw keuzes kunt u straks doorgeven aan 
de aannemer:
• Bij een nieuwe keuken kunt u kiezen uit 

verschillende kleuren frontjes, aanrechtbladen, 
handgrepen en eventuele tegels (zonder 
meerkosten).

• Bij een nieuwe badkamer en/of toiletruimte 
kunt u kiezen uit verschillende kleuren tegels 
voor wanden en vloerafwerking (zonder 
meerkosten). 

We verzorgen een showroom, waarin u kunt 
zien welke keuzes er zijn voor het tegelwerk, 
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keukenkastjes, keukenblad, etc. Op deze manier 
kunt u uw keuken, badkamer en/of toilet naar 
uw eigen smaak laten vervangen. Ook zijn er 
keuzes tegen bijbetaling. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging tijdens de warme opname.

Wilt u niet dat uw keuken, badkamer of toilet 
vervangen wordt?
Soms is er recht op vervanging, maar wil een 
bewoner dit niet vanwege bijvoorbeeld de overlast 
of omdat iemand juist blij is met de huidige 
uitstraling. Dan kan u aangeven dat u liever geen 
vervanging heeft. De enige voorwaarde die we 
stellen is dat de huidige voorziening technisch in 
orde en veilig is. 
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geheel of gedeeltelijk zonder toestemming
van Portaal heeft onderverhuurd, komt u niet in 
aanmerking voor een vergoeding. Portaal
keert de vergoeding uit op het moment dat de 
werkzaamheden in uw woning starten.

Doucheschermen, zonneschermen en 
dergelijke
Zaken die u zelf heeft aangebracht, zoals 
bijvoorbeeld douchegordijnen, moet u zelf, indien 
noodzakelijk voor het onderhoud, voorafgaand aan 
de werkzaamheden verwijderen. Dit bespreken we 
met u tijdens de warme opname ca. acht weken 
voor de werkzaamheden beginnen. 

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Er zijn huurders die voorzieningen in hun woning 
hebben aangebracht, die door de werkzaamheden 
er (tijdelijk) niet kunnen blijven zitten. Tijdens de 
warme opname kijken we in de woning of daar 
bij u sprake van is.  Wanneer de voorziening door 
de werkzaamheden niet kan blijven zitten, heeft 
u in sommige gevallen recht op een vergoeding. 
Het gaat dan alleen om zaken die Portaal normaal 
gesproken zou overnemen, op het moment dat u 
de huur van uw woning opzegt. 
Er is een aantal mogelijkheden denkbaar:

1. Heeft u toestemming gekregen van Portaal 
voor het aanbrengen van uw ZAV? Dan zorgen 
wij voor uw ZAV. Hierbij letten we ook op de 
technische staat. Als de ZAV niet in goede staat 
verkeert, dan vragen wij u de ZAV zelf af te 
breken en eventueel na de werkzaamheden 
zelf weer op te bouwen.

2. Heeft u voor uw ZAV geen toestemming 
gevraagd? Dan beoordelen we tijdens de 
woningopname de technische staat van uw 
ZAV. Zouden we de ZAV normaal gesproken 
goedkeuren? Dan keuren we hem nu alsnog 
goed en passen wij hem aan. Keuren wij uw 
niet-aangevraagde ZAV af? Dan moet u, als dit 
vanwege de werkzaamheden noodzakelijk is, 
zelf uw ZAV afbreken en verwijderen. Kijk voor 
de voorwaarden voor een ZAV op www.portaal.
nl/ik-huur/reparaties/zelf-klussen-zav.

3. Heeft u toestemming, maar twijfelt u of 
u de ZAV terug wilt plaatsen of kan deze 
door de werkzaamheden niet meer terug 
worden geplaatst? Dan ontvangt u een 
vergoeding volgens een vastgestelde lijst. Als 
een ZAV heeft, ontvangt u deze lijst tijdens 
een persoonlijk gesprek. Daarna moet u de 
ZAV zelf weghalen vóór de werkzaamheden 
beginnen.

6. Maatregelen en overige 
bepalingen
In dit hoofdstuk beschrijven we de voorzieningen 
die we hebben voor het project Houtmarkt

Huurprijs en huurcontract 
Uw huurcontract verandert niet. De 
huurprijs passen wij na de uitvoering van de 
werkzaamheden niet aan. De huurverhoging, die 
jaarlijks per 1 juli wordt doorgevoerd, blijft van 
kracht.

Bewoonde of onbewoonde staat? 
Het onderhoud vindt plaats in bewoonde staat. Dat 
wil zeggen dat u tijdens de uitvoering in de woning 
kunt blijven wonen. De huur van uw woning loopt 
de gehele onderhoudsperiode door. We bieden 
u tijdens de werkzaamheden het gebruik van een 
huiskamerwoning aan.

Vrijgekomen woningen 
Woningen die vrijkomen, worden via 
Woningnet weer verhuurd. Portaal informeert 
nieuwe bewoners over het onderhoud en de 
werkzaamheden. Rond de uitvoering kan het zijn 
dat woningen wat langer leeg staan.  

Vergoedingen
U krijgt een vergoeding voor de dagen dat de 
aannemer in uw woning aan het werk is. Dat is 
een bedrag van 15 euro per kalenderdag (dat 
zijn werkdagen en weekenddagen) ongeacht de 
hoeveelheid werk. 

Loopt het werk uit en duren daardoor de 
werkzaamheden langer dan afgesproken met 
Portaal, dan krijgt u 25 euro vertragingsvergoeding 
per extra werkdag. Dit geldt als Portaal en/of de 
aannemer de oorzaak van de vertraging zijn. 

Deze vergoeding is niet van toepassing bij:
• Onwerkbare dagen, bijvoorbeeld door kou of 

regen, waardoor bepaalde werkzaamheden 
niet volgens planning uitgevoerd kunnen 
worden 

• Feestdagen, tijdens de periode dat uw woning 
gerenoveerd wordt

• Het oplossen van opleverpunten na oplevering 
van uw woning

• Een onvermoede vervuiling in de woning 
(bijvoorbeeld asbest dat pas bij de 
onderhoudswerkzaamheden geconstateerd 
wordt)

• Overmacht of een calamiteit, buiten de invloed 
van de aannemer en/of Portaal om.

Gebruik gas, water en elektriciteit
De aannemer verwacht zeer weinig gas, 
elektra of water nodig te hebben. Het is echter 
wel aannemelijk dat u iets meer energie 
verbruikt dan u normaal gewend bent, doordat 
de werkzaamheden in de winterperiode 
plaatsvinden. Om deze reden ontvangt u 
hiervoor een tegemoetkoming van 15 euro voor 
de gehele periode (ongeacht de duur van de 
werkzaamheden).

Aan wie wordt uitbetaald? 
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;
- u heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd 
met Portaal of één van haar rechtsvoorgangers.
Geen recht op vergoeding hebben inwonende 
kinderen, huurders met een tijdelijk huurcontract,
onderhuurders en krakers. Als u de woning in zijn 
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Mogelijke ZAV’s
Er zijn verschillende zelf aangebrachte 
voorzieningen, die kunnen voorkomen. 
Onderstaand een opsomming van enkele 
voorbeelden en hoe wij daarmee omgaan tijdens 
de werkzaamheden. 

Vaatwasmachineaansluiting keuken
Deze aansluitingen brengen wij alleen terug als u 
een aparte groep in de meterkast heeft (laten
aanleggen). In alle andere situaties bent u zelf 
verantwoordelijk voor het terugplaatsen.
De aannemer kan, als u wilt, een (nieuwe) 
vaatwasmachineaansluiting tegen betaling 
aanbrengen in de woning. U kunt dit tijdens de 
warme opname bespreken.

Geiser/boiler huur
Heeft u nog een huurgeiser of boiler? Het heeft, 
ook vanwege veiligheid, de sterke voorkeur van 
Portaal deze te vervangen door een CV. Op 
het moment dat u kiest voor het plaatsen van 
een CV, koopt Portaal voor u uw huurcontract 
van het apparaat af bij uw energieleverancier. 
Uw geiser/moederhaard of gaskachel mag 
u niet zelf verwijderen. Dit doet of Portaal of 
uw energieleverancier. Kiest u niet voor het 
plaatsen van een CV, dan plaatsen we een 

koolmonoxidemelder in de woning. Tevens zullen 
wij u een formele brief sturen waarin wij het 
negatieve advies met betrekking tot de veiligheid in 
uw woning en uw gemaakte keuze vastleggen.

Geiser/boiler koop
Ook wanneer u een geiser of boiler in eigendom 
heeft, heeft het de voorkeur van Portaal dat deze 
vervangen wordt door een CV. Wanneer we bij 
u een CV installatie plaatsen, dan verwijderen 
we uw geiser/boiler, moederhaard of gaskachel. 
Deze mag u niet zelf verwijderen in verband met 
veiligheid. Denk aan de gasleiding of mogelijke 
aanwezigheid van asbest. Als u de geiser/boiler, 
moederhaard of gaskachel wilt behouden, om 
bijvoorbeeld door te verkopen, zegt u dit van te 
voren. Anders voeren wij deze voor u af. Kiest u 
niet voor het plaatsen van een CV, dan plaatsen 
we een koolmonoxidemelder in de woning. Tevens 
zullen wij u een formele brief sturen waarin wij het 
negatieve advies met betrekking tot de veiligheid in 
uw woning en uw gemaakte keuze vastleggen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Indien vanwege de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) zaken in een woning 
zijn aangebracht, die door de werkzaamheden 
(tijdelijk) verwijderd moeten worden of niet meer 

bruikbaar zijn, verzorgen wij het terug¬plaatsen 
van de voorziening of vervanging met dezelfde of 
vergelijkbare functionaliteit en kwaliteit.

Tijdelijke voorzieningen 
Op het moment dat we bij u de keuken, badkamer 
en/of toilet vervangen, zorgen wij voor
een aantal noodvoorzieningen: 
• Keuken -> indien gewenst leveren we een 

noodkeuken. Deze bestaat uit een tweepits 
elektrisch kooktoestel op een verrijdbaar 
plateau. Tevens leveren we de juiste pannen 
mee voor elektrisch koken. We verwachten 
bij keukenvervanging dat u twee dagen geen 
gebruik kunt maken van uw eigen keuken.

• Toilet –> indien nodig krijgt u een droogtoilet 
in de woning, veelal plaatsen we de toiletpot 
dagelijks weer terug. We verwachten dat een 
toiletvervanging drie werkdagen duurt. 

• Badkamer –> u kunt gebruik maken van 
de douche in de huiskamerwoning (zie ook 
hieronder voor meer uitleg). Deze ruimte 
wordt dagelijks schoongemaakt. De ervaring 
leert echter dat de meeste bewoners het 
liefste bij familie/vrienden/buren of op de 
sportschool douchen. We verwachten dat een 
badkamervervanging vijf werkdagen duurt. 

• Verwarming –> bij werkzaamheden aan uw 
verwarming streven we ernaar dezelfde dag 
alles werkend te hebben. Als het nodig is, 
verzorgen we elektrische kachels.

• Water –> we zorgen dat er altijd één 
watertappunt en één afvoerpunt bruikbaar is. 
De aansluiting is voor koud water. Het kan zijn 
dat er overdag tijdelijk geen water is.

• Afdekvoorzieningen  –> we werken zo stofvrij 
mogelijk. Een looppad op de vloer wordt, als 
het nodig is, afgedekt met stevige bescherming 
(stucloper). U krijgt van de aannemer afdekfolie 
zodat u uw meubels kunt beschermen.

Huiskamerwoning
Dit is een woning in de buurt, die tijdens de 
werktijden van de aannemer open is en waar 
bewoners even rustig een kop koffie kunnen 
zetten. De bewoners waar we op dat moment in 

huis bij aan het werk zijn, kunnen hier tijdens het 
werk gebruik van maken. De woning is voorzien 
van tv en internet, keuken, toilet en badkamer 
en is gemeubileerd. Ook wordt deze geregeld 
schoongemaakt. U hoeft uiteraard niets te betalen 
voor het gebruik van deze woning.
Er zijn leefregels, die in de huiskamerwoning 
hangen. Denkt u bijvoorbeeld aan het net 
achterlaten van de woning na gebruik. 
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Dit is een uitgave van Portaal in samenwerking met 
VIOS, augustus 2019.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke 
buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in de 
regio Utrecht onderdak aan 20.000 huishoudens. 
Daarnaast werken we in de regio’s Amersfoort, 
Arnhem, Leiden en Nijmegen. 

Portaal heeft een overeenkomst met zijn 
aannemers, waarin afspraken zijn gemaakt 
betreffende het gebruik van uw NAW-gegevens 
en uw emailadres (conform AVG). Uw gegevens 
worden niet voor andere doeleinden dan dit 
onderhoudsproject met de aannemer gedeeld.

Postadres: Postbus 2211
3500 GE Utrecht
Bezoekadres: Brennerbaan 106
Utrecht
088 – 767 82 25
info@portaal.nl 
www.portaal.nl



Heeft u een vraag aan ons?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 088 - 767 82 25. www.portaal.nl


