
  

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze nieuwsbrief houden Portaal en Bébouw Midreth u op de 

hoogte van de voortgang van de renovatie. In deze nieuwsbrief 

informatie over de komende vakantieperiode, en over hoe we het 

werk daarna gaan hervatten. 

 

 

 

Bouw ligt stil tijdens de kerstvakantie. 

Tussen 21 december en 6 januari wordt er niet gewerkt door de 

bouwvakkers. Ook het renovatie team is vrij. De beheerder van Portaal 

heeft nog een spreekuur op dinsdag 24, en dinsdag 31 december 

tussen 10-11 uur, in zijn kantoor Agaatlaan 27. 

 

 

Bouwplaats en veiligheid. 

De bouwplaats is tijdens de vakantie afgesloten. De materialen zijn 

opgeruimd en de hekken staan vast.  Er wordt alles aan gedaan om te 

voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. We hebben wel uw hulp 

hier ook hard bij nodig. Ziet u dingen gebeuren op of rond de 

bouwplaats die de veiligheid van u en uw medebewoners in gevaar 

kunnen brengen? Ziet u diefstal of vandalisme- bel 112! 

 

 

Storingsnummers Agaatlaan buiten werktijden. 

In de vakantieperiode zal de beheerder van Portaal niet altijd bereikbaar 

zijn. Als er storingen of klachten zijn buiten werktijd of in het weekend 

dan kunt u direct contact opnemen met de storingsnummers hieronder. 

Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Let op er zijn verschillende 

nummers voor gerenoveerde of nog niet gerenoveerde woningen. 

 

 
 
 
 
 
 

December 2019 

Inhoud 

 

 

• Kerstvakantie 

• Veiligheid 

• Storingsnummers 

• Start in 2020 

• Vergoedingen 

• Energie leverancier 

 

 

 
 

 

Vragen? 

Neem contact op. 

 

Via mail: 

agaatlaan@portaal.nl 

 

Of bel: 

088 – 767 82 25 
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Is uw woning al gerenoveerd? Dan belt u: 
Storing aan ventilatie/riolering/sanitair/elektra: 

• LOK: 0172 – 61 22 07 

• Kiezen voor service en onderhoud 

• Buiten werktijd wordt u doorgeschakeld naar een servicemonteur 

• Kies voor elektra of water 

Storing aan stadsverwarming/radiatoren/warm water 

• Feenstra: 088 – 84 55 000 

Storing aan kozijnen/balkonhekken/algemeen/bouwplaats 

• Bebouw 0297 – 760 100 

Storing aan de lift 

• Bellen met Portaal- 0800- 767 8225 

 
Is uw woning nog niet gerenoveerd? Dan belt u met alle 
vragen of storingen naar Portaal- 0800- 767 8225 
 
 

Start in januari. 

Vanaf 6 januari starten de bouwwerkzaamheden weer. 

Bij de woningen waar we starten met de renovatie zijn de bewoners op 

de hoogte gesteld. 

 

Vergoedingen en uitbetalingen. 

Het renovatie team krijgt vragen over de vergoedingen die uitbetaald 

worden.  

Daarom hier nog een keer de uitleg en de hoogte van de bedragen. 

 

De volgende vergoedingen zijn er: 

• Verblijf in een logeerwoning    € 660,-- 

• Verblijf in eigen woning tijdens het werk   € 875,-- 

• Elders ( familie/vrienden)     € 1025,-- 

 

Uitbetalen. 
De vergoeding betalen we in twee delen uit. 
 
Deel 1 
Wanneer: uiterlijk de eerste week van de renovatie van uw woning. 
Wie en welk bedrag: Voor iedereen eerst het basisbedrag van €660,- 
Voor de bewoners die in een logeerwoning verblijven is dit het totale 
bedrag van de vergoeding. 
 
Deel 2. 
Wanneer: de week na de oplevering van de woning. 
Wie en welk bedrag: Deel 2 van de vergoeding krijgen die bewoners 
die in de eigen woning gebleven zijn of die ergens anders zijn 
geweest dan in de logeerwoning. 

• Bewoners die in de eigen woning zijn gebleven ontvangen 
dan € 215,-- 

• Bewoners die elders zijn geweest ontvangen dan  € 365,-- 
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ZAV vergoeding. 
Als u recht heeft op een uitbetaling van een ZAV vergoeding, dan 
gebeurt dit ook de week na de oplevering van de woning. Of u recht 
heeft op deze vergoeding is vast gelegd op uw persoonlijke 
afsprakenkaart.  Deze kaart wordt besproken tijdens het plannings- en 
voorbereidingsgesprek dat u krijgt met de woonbegeleider. Dit gesprek 
vindt plaats ongeveer 4 weken voor de start van de renovatie van uw 
woning. 
 
 
Energie leverancier. 
Na de renovatie heeft u geen gas meer in de woning.  Waar zorgt 
Portaal voor en wat moet u zelf doen? 

• Portaal zorgt ervoor dat de gasmeter uit uw woning verwijderd is. 

• U moet zelf contact opnemen met uw energie leverancier. U geeft 
dan aan dat u geen gas meer in uw woning heeft. De leverancier 
past dan uw contract aan. 

 
 
Mooie Kerstdagen en een goed 2020. 
Wij wensen u mooie Kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 2020! 
Let op uw brievenbus, u ontvangt daarin van Bebouw en Portaal  een 
groet met een kleine attentie. 


