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Inleiding

Inhoud Veel bewoners hebben aangeven dat zij graag hun woning verbeterd zien. Vooral het binnenklimaat

in de woning (vocht, tocht en schimmel). Ook de uitstraling van de flats werd genoemd. Wij stellen 

voor om uw woning duurzaam te verbeteren: een eigentijdse, energiezuinige woning én een frisse 

uitstraling. Dat doen wij met gelijk blijvende woonlasten. Wat betekent dat uw maandlasten voor uw 

woning gelijk blijven en dat u niet meer gaat betalen dan voor de renovatie.

Dit informatieboekje
Wij, het projectteam van Portaal en Dura Vermeer, hebben de opdracht een renovatie van uw woning 

voor te bereiden en uit te voeren. In dit informatieboekje leggen we alles uit: welke werkzaamheden 

u kunt verwachten, wat we van u vragen en heel belangrijk hoe u samen met uw complexgenoten 

kunt meedoen met dit renovatievoorstel.

Dit Renovatievoorstel gaat over de woningen aan de Kwangodreef nr 8 t/m 22,  

Kasaidreef nr 10 t/m 76 en Gambiadreef nr 237 t/m 303 in Utrecht.

Onderhoud en verbetering
De werkzaamheden zijn verdeeld in onderhoud en verbeteringen van de woningen.  

Onderhoud betreft vervanging en herstel van onder andere de riolering en de badkamers, keukens 

en toiletten. Verbetering betreft werkzaamheden die de kwaliteit van de woningen verbeteren, zoals 

het isoleren van de gevel.

Voor onderhoudswerkzaamheden geldt dat wij die zonder uw instemming mogen uitvoeren.

De onderhoudswerkzaamheden staan in deel 2 van deze brochure.

Voor verbeterwerkzaamheden is in de wet geregeld dat deze uitgevoerd mogen worden als minimaal 

70� van de huurders instemt met de verbeterwerkzaamheden. In deel 1 van deze brochure zijn de 

verbeterwerkzaamheden opgenomen.

70% akkoord
Alles wat wij in dit informatieboekje over de verbeterwerkzaamheden uitleggen is onder 

voorbehoud. Om de verbeteringen te kunnen uitvoeren moet ten minste 70� van alle huishoudens 

vóór het renovatieplan stemmen. Anders gaan de verbeteringen niet door. Ook moeten alle 

vergunningen door de gemeente zijn verleend en moet het bestuur van Portaal akkoord gaan. 

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en waar u ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt. 

In dit boekje vindt u de belangrijkste informatie om een goede keuze te kunnen maken.

Wij komen bij u langs
Voor meer informatie bent u welkom tijdens één van onze informatiemomenten. Daarnaast 

komen wij bij u op persoonlijk huisbezoek om de plannen toe te lichten en te bespreken wat de 

werkzaamheden voor u inhouden. In dit gesprek beantwoorden wij uw vragen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen? Neem contact met ons op. 

Onze contactgegevens vindt u achterin dit informatieboekje.
?
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Het plan in vogelvlucht1

Een Nul-op-de-Meter woning

1.1 Waarom verbetering?

 Veel bewoners hebben klachten over vocht, kou en tocht. De energierekening wordt hierdoor 

steeds hoger. Ook de uitstraling van het gebouw is verouderd.

 Wij hebben naar aanleiding van klachten en opmerkingen een verbeterplan voor uw woning 

gemaakt. Wij noemen dit het renovatieplan (deel 1). Hierin is opgenomen dat wij de isolatie 

van uw woning verbeteren en kou-, tocht- en vochtproblemen oplossen. 

 Na de renovatie woont u in een energiezuinig huis met een heel goed energielabel. Een huis 

waar het in de winter warm is en in de zomer relatief koel. Een comfortabel huis met een 

moderne, eigentijdse uitstraling.

1.2 Waarom onderhoud?

 De woning waarin u woont is technisch nog goed, maar ook verouderd. Denk hierbij aan de 

slechte staat van de riolering. Veel woningen hebben een verouderde badkamer, keuken en/

of toilet. Het onderhoud richt zich op het technisch weer in orde maken van het gebouw. 

 De onderhoudswerkzaamheden worden in een deel 2 van deze brochure toegelicht.

NUL-OP-DE-METER 

IN HET KORT

De woning is voorzien van slimme installaties,  

wekt zelf elektriciteit op en is goed geïsoleerd!

Voor hetzelfde geld een comfortabel thuis!

Nul-op-de-Meter in het kort

Zonnepanelen

Duurzame energie

Uitstraling

Modern, fris en eigentijds

Goede isolatie

Warm en geen tocht

Gezond binnenklimaat

Betere isolatie en ventilatie

Veilige woning

Modern hang- en sluitwerk

Stadswarmte

Duurzaam opgewekt

Gelijke maandlasten

U gaat na de renovatie per maand niet meer betalen voor energie en huur als voor de renovatie. 

Hierover worden persoonlijke afspraken met u gemaakt.

Energie 

U krijgt een bepaalde hoeveelheid energie voor verwarmen, warm water en electriteit die past bij uw 

verbruik. Als uw gebruik niet wijzigt, betaalt u een vast bedrag per maand.

Voorzien in duurzame energie

Door zonnepanelen op het dak wordt elektriciteit duurzaam opgewekt. De woningen blijven aange-

sloten op het stadswarmtenet. Ook de stadswarmte wordt duurzaam opgewekt met biomassa.

Verbeterd comfort

Door goede isolatie voelt u straks geen tocht meer. De temperatuur in uw woning wordt meer con-

stant. Door isolatieglas in de kozijnen hoort u na de renovatie minder geluid van buiten.

Gezond binnenklimaat

Door betere isolatie en ventilatie wordt het klimaat in uw woning gezonder. Nieuwe installaties zor-

gen voor verwarming, warm water en verse lucht.

Veilige woning

De raamkozijnen krijgen nieuw hang- en sluitwerk (veiligheidsklasse **). De woning is straks veiliger. 

Uitstraling

Vernieuwde gevels geven uw woning na renovatie een moderne en eigentijdse uitstraling.
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1.3 Wat betekent het renovatieplan voor u?

U krijgt een duurzame, goed geïsoleerde woning. De woning is voorzien van slimme 

installaties, wekt zelf energie op en is goed geïsoleerd door een nieuwe geïsoleerde gevel 

om de woning. De woning krijgt een moderne uitstraling. U heeft straks een duurzaam 

verbeterde woning met gelijke woonlasten. Wij noemen dit een Nul-op-de-Meter woning.

1.4 Ontwerp

De woningen - historisch

Het gebouw bestaat uit 4 woonlagen met op de begane grond wonen en garages. 

De gevels zijn opgebouwd met een horizontale borstwering onderbroken door betonnen 

balkons. In de loop der tijd is de uitstraling van de woningen minder mooi geworden door 

het gebruik van verschillende kleuren bij de balkons en in de gevel.

Nieuwe uitstraling

Door de renovatie krijgt het gebouw een moderne uitstraling.  

Het gebouw krijgt een nieuwe schil. De horizontale borstwering krijgt een donkere kleur. 

De kozijnen worden licht. 

De entrees worden dicht gemaakt en over de hele breedte voorzien van glas en verlichting, 

zodat hier een aangename situatie ontstaat. Ook worden de entrees duidelijker zichtbaar. 

1.5 Bergingen

Alle huurders behouden hun berging. Door het nieuwe ontwerp van de gevel kunnen enkele 

bergingen een iets andere ligging en toegang krijgen. Huurders bij wie dit het geval is, 

informeren wij vooraf persoonlijk. 

Door de renovatie naar  

Nul–op–de–Meter krijgt  

het gebouw een nieuwe gebouwschil 

rondom de woningen
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Werkzaamheden2

 

2.1 Voorbereidende werkzaamheden

Asbest

In een aantal woningen hebben wij asbestonderzoek gedaan. Wij hebben asbest in de 

buiten gevel gevonden. Deze asbest vormt geen risico voor de gezondheid van bewoners 

zolang het materiaal niet beschadigd wordt. Voor we starten met de renovatie onderzoeken 

wij alle woningen op de eventuele aanwezigheid van asbest op andere plekken. Als 

verwijdering van asbest nodig is, dan wordt het asbest door een deskundig bedrijf 

verwijderd. U hoort van ons of u tijdens de asbestsanering in uw woning kunt verblijven. 

Als dat niet zo is, kunt u gebruik maken van de rustwoning.

Flora en fauna

Bij de renovatie hebben wij zorg en aandacht voor beschermde diersoorten, zoals 

gierzwaluwen, huismussen, vleermuizen en steenmarters. Deze dieren kunnen een nest of 

verblijfplaats hebben bij uw woning. Voor de start van onze werkzaamheden halen we nesten 

en verblijfplaatsen van dieren weg, of sluiten deze af, zodat we de dieren niet per ongeluk 

doden of verwonden. Het kan zijn dat we tijdelijke nestkasten in de omgeving plaatsen. Op 

deze manier handelen we volgens de gedragscode ‘Natuurinclusief Renoveren’.

Opname energielabels

Na de renovatie wordt uw nieuwe energielabel bepaald. Zo kunnen we na de renovatie de 

grootte van de duurzame verbetering meten. 

2.2 Duurzame verbeterwerkzaamheden van de woningen

Isolerende maatregelen

We gaan uw woning zeer energiezuinig maken door isolerende maatregelen te treffen. 

We vervangen het glas door isolatieglas, isoleren de gevel, vloeren en het dak. Dit maakt 

de woning energiezuinig.

Isoleren van de vloeren

De kruipruimte onder de woningen op de begane grond wordt geïsoleerd. De vloer van de 

woningen op de eerste verdieping boven de garages en bergingen wordt geïsoleerd door het 

plafond van de berging en garages onder de woning te isoleren. 

Gevel en kozijnen

Wij plaatsen een nieuwe geïsoleerde gevel voor de bestaande gevel. Na de renovatie mag 

u geen gaten boren in de nieuwe gevel, omdat u anders de isolatielaag beschadigt. De 

regenpijpen worden ook vervangen.

We plaatsen nieuwe kunststof kozijnen met goed geïsoleerd glas. De nieuwe ramen hebben 

een draai- en kiepstand en draaien naar binnen. 

De keukendeur naar het balkon wordt vervangen door een geïsoleerde kunststof deur en 

houdt dezelfde breedte. De grote woningen hebben in de woonkamer nog een deur naar het 

balkon. Deze deur wordt smaller en wordt een draaikiepdeur/raam. Deze draait naar binnen. 

U kunt hier nog steeds door naar het balkon.

Tuinen 

Voor het plaatsen van de geïsoleerde gevel verwijderen wij grond en straatwerk rondom het 

gebouw en verwijderen we de schuttingen die tegen de gevel staan. Na de renovatie zorgen 

wij dat de bestrating weer tot aan de nieuwe gevel wordt gelegd. Ook herstellen wij het 

deel van de schutting (ongeveer 1,5 meter) dat aansluit op de nieuwe gevel. Op de erfgrens 

tussen tuin en achterpad komt een groene haag. De haag wordt op de erfgrens gezet. 

De totale werkzaamheden zijn  

opgedeeld in drie delen, te weten;

• Voorbereidende werkzaamheden

• Duurzame verbeterwerkzaamheden aan de 
woningen en het gebouw

• Onderhoudswerkzaamheden aan de woningen  
en het gebouw (deel 2 van deze brochure)

We maken uw woning zeer energiezuinig  

met isolerende maatregelen
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Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 3

Woonkamer

Slaapkamer 2Woonkamer

Gang

GangGaGaGangngng
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Slaapkamer 1

Woonkamer

Gang

Badkamer

Keuken

WAT DOEN WIJ NIET

Ventilatie 

Uw woning krijgt een nieuw ventilatiesysteem. Het systeem zorgt voor gezonde lucht in de 

woning. De warmte van de afgezogen lucht wordt gebruikt om de verse lucht van buiten 

voor te verwarmen. Dit bespaart energie.

U krijgt een nieuw ventilatiesysteem. Hierdoor is er straks minder CO
2
 in uw woning en 

wordt uw woning droger. Vocht en schimmel krijgen zo minder kans.

Grote woning

In de grote woning komt het ventilatiesysteem tegen het plafond in de hal bij het toilet en 

badkamer. Het ventilatiesysteem wordt weggewerkt achter een verlaagd plafond. het raam 

wordt hierdoor ook iets minder hoog.

In de kleine slaapkamer komt een koof tegen het plafond. Hierin zijn de ventilatiekanalen 

weggewerkt die zorgen voor de aan- en afvoer van lucht. De toevoer van verse lucht komt 

in de woonkamer en slaapkamers. De afvoer van verontreinigde lucht komt in de badkamer 

en toilet. 

De keuken krijgt een aparte ventilatie-unit in de gevel. Dit systeem heeft een eigen aan- en 

afvoer van lucht. 

Kleine woning

In de kleine woning komt het ventilatiesysteem tegen het plafond in de keuken. Het 

ventilatiesysteem wordt weggewerkt achter een verlaagd plafond. De toevoer van verse 

lucht komt in de woonkamer, keuken en slaapkamer. De afvoer van verontreinigde lucht 

komt in de badkamer, keuken en toilet. Als er nog een tussenwand in de keuken staat, wordt 

deze verwijderd. Huurders bij wie dit het geval is worden persoonlijk geïnformeerd.

Geluidisolatie

Door de goede isolatie hoort u minder geluid van buiten. De oude doorvoeren van 

verwarmings buizen worden dichtgemaakt om geluid tussen de woningen zoveel mogelijk te 

beperken. Ondanks dat kan het toch zijn dat u nog steeds geluid hoort uit andere woningen. 

Videofoon

De huidige intercom wordt vervangen voor een videofoon. U ziet en hoort straks in uw 

woning wie beneden voor de deur van het portiek staat.

Brandveiligheid

Het plan voor de renovatie wordt getoetst door de brandweer. De gemeente verleent de 

bouwvergunning alleen als de brandweer akkoord is en de woningen straks brandveilig zijn. 

Alle woningen worden voorzien van een rookmelder die wordt aangesloten op het 

elektriciteitsnet.

2.3 Duurzame verbeteringen van het gebouw

Verbeteren entree portieken 

De ramen en de deur van de entree worden vervangen. Deze worden verder naar buiten 

geplaatst en veiliger gemaakt. De glazen gevel van het trappenhuis wordt geïsoleerd met 

isolatieglas. In de entree komen nieuwe postkasten. 

Dak

Het dak wordt extra geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking. Op het dak plaatsen 

we zonnepanelen die duurzame elektriciteit opwekken. 

Garages

De garages krijgen een nieuwe garagedeur. Dit wordt een kanteldeur. De plafonds van de 

garages worden geïsoleerd. Hierdoor wordt het plafond iets lager. 

Bergingen

De bergingsgangen worden schoongemaakt.

Om de gevel te isoleren worden de ramen van de bergingen aan de buitengevel dichtgemaakt 

met een geïsoleerde plaat. 

Het plafond van een aantal bergingen onder woningen wordt geïsoleerd. Hierdoor wordt het 

plafond iets lager.

Niet alles wordt aangepakt tijdens de renovatie. De volgende zaken pakken wij niet aan:

• binnendeuren en drempels.

• stopcontacten en lichtschakelaars in de woonkamer, hal en slaapkamer(s).  

Wij zorgen wel dat deze heel en veilig zijn.

• stucwerk en plafonds. 

WOONKAMER 

GROTE WONING

 = verlaagd plafond

KEUKEN 

KLEINE WONING

 = verlaagd plafond
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 Dura Vermeer en Portaal doen nog aanvullend onderzoek naar de gevel.  

Onderzocht wordt of de geïsoleerde gevel in de fabriek gemaakt kan worden.  

 

Het onderzoek kan gevolgen hebben voor het ontwerp van de gevel.  

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk het beeld vasthouden zoals in deze brochure  

wordt gepresenteerd en uw raambekleding blijft passen. Mocht het toch niet meer  

passen gaan wij met u in gesprek.  

 

Als er aanpassingen van de gevel nodig zijn overleggen wij dit met de meedenkgroep  

en de gemeente. Voor het verkrijgen van de vergunning moet het ontwerp van de gevel  

de goedkeuring krijgen van de gemeente.

Wat zijn de financiële 
veranderingen voor u?

3

Uw maandelijkse woonlasten blijven gelijk. Dus het totale bedrag dat u nu aan 

huur en energie betaalt (uw woonlasten) blijft gelijk. Wel verandert wat u aan 

wie betaalt. Tijdens het persoonlijke gesprek informeren wij u hierover.¤
Energierekening

Na de renovatie heeft u een energiezuinige woning en een lagere energierekening. 

Op uw energierekening vervallen de kosten voor het gas, want u heeft straks geen gasaansluiting 

meer. U behoudt uw aansluiting op het warmtenet. Portaal koopt de warmte bij Eneco in en levert 

de warmte aan u. U betaalt aan Portaal een bedrag per maand voor uw warmte (nu betaalt u nog 

aan Eneco, straks aan Portaal). Dit bedrag is gebaseerd op de hoeveelheid warmte en warm water 

die u nodig heeft na de renovatie. Uw werkelijke verbruik rekent u jaarlijks af met Portaal. Als u 

meer warmte nodig heeft kan dat nog steeds. U moet dan bijbetalen voor de extra warmte. 

Ook houdt u uw elektriciteitsaansluiting. Deze heeft u nodig voor het terug leveren van opgewekte 

zonne-energie die u niet nodig heeft (in de zomer). En voor het afnemen van elektriciteit als de 

zonnepanelen geen of te weinig elektriciteit opwekken (in de winter en als het donker is). 

Zonnepanelen wekken elektriciteit op als de zon schijnt. Ook als het bewolkt is wekken de zonne-

panelen elektriciteit op. ’s Avonds gebruikt u elektriciteit uit het net in de straat. In de zomer 

wekken de zonnepanelen meer elektriciteit op dan in de winter. De slimme meter houdt bij hoeveel 

elektriciteit de panelen hebben opgewekt. Het energiebedrijf kijkt jaarlijks hoeveel energie u heeft 

opgewekt en verbruikt. Het verschil tussen opwek en verbruik rekenen zij met u af.

Huurverhoging

Door alle verbeteringen aan uw woning, stijgt uw huur met ¤ 50,- per maand. De huurverhoging is 

voor alle woningen gelijk. Heeft u nu recht op huurtoeslag? Dan heeft u dat na de renovatie ook.

De huurverhoging gaat in nadat uw woning energiezuinig is gemaakt en de zonnepanelen elektriciteit

opwekken. De ingangsdatum is niet afhankelijk van andere onderhoudswerkzaamheden, zoals de 

badkamer-, keuken- en/of toiletrenovatie of de renovatiewerkzaamheden van het trappenhuis. 

Energieprestatievergoeding (EPV)

Naast een huurverhoging gaat u aan Portaal een energieprestatievergoeding (EPV) betalen. 

U betaalt voor het energiezuinig maken van de woning (isolatie, ventilatie en zonnepanelen). 

Portaal geeft u garantie op een minimale hoeveelheid energie die de zonnepanelen opwekken 

en het warmteverbruik van uw woning. Dit wordt vastgelegd in het apart contract wat onderdeel 

uitmaakt van uw huurovereenkomst, het Aanhangsel Huur over een komst. Wat u eerst aan het 

energiebedrijf betaalde, betaalt u straks aan Portaal. Voor u is dit voordelig: u krijgt op deze manier 

een comfortabele en duurzame woning tegen dezelfde woonlasten.

De EPV wordt jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index (CPI-index). Deze is 

inflatievolgend.

ENERGIEZUINIGE 

WONING
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WOONLASTEN VOOR RENOVATIE NA RENOVATIE

U betaalt U betaaltAan Aan
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Na de renovatie heeft u een 

energiezuinige woning

Persoonlijke berekening energieprestatievergoeding

De hoogte van de energieprestatievergoeding is afhankelijk van het gemiddelde energieverbruik 

van de laatste drie jaar. De EPV is niet voor alle woningen gelijk. Het energieverbruik verschilt per 

woning door de ligging van de woning in het gebouw. De gemiddelde EPV bedraagt:

• ¤ 50,- per maand voor een grote woning (3 of 4 kamer woning)

• ¤ 38,- per maand voor een kleine woning (2 kamer woning)

U krijgt een korting op de EPV als u op basis van uw gemiddelde energiegebruik over de afgelopen 

3 jaar kunt aantonen dat u minder energie heeft gebruikt dan gemiddeld. De maximale korting 

bedraagt ¤ 20,-. Als uw energieverbruik boven gemiddeld is, betaalt u de standaard EPV en moet u 

rekening houden met een extra bedrag voor het elektriciteitsbedrijf. 

Als u minder dan 3 jaar in de woning woont, berekenen wij de hoogte van de EPV door naar het 

energieverbruik van gelijke huishoudens in uw flat te kijken.

Woonlasten

Uw woonlasten voor en na renovatie blijven gelijk (bij gelijk gedrag en gezinssamenstelling).

 Kleine woning Grote woning

Gemiddelde woonlasten
voor 
renovatie na renovatie

voor 
renovatie na renovatie

Gemiddelde huur ¤ 433 ¤ 433  ¤ 559  ¤ 559 

Standaard huurverhoging ¤ 50  ¤ 50 

Gemiddelde 
elektriciteitsrekening

¤ 25  ¤ 0  ¤ 32  ¤ 0 

Gemiddelde gasrekening ¤ 12 ¤ 0  ¤ 12 ¤ 0 

Gemiddelde warmterekening 
(warmte + warm water)

¤ 88  ¤ 34  ¤ 103  ¤ 46 

EPV (1)  ¤ 38  ¤ 50

Woonlasten (huur + energie) ¤ 558 ¤ 555 ¤ 706 ¤ 705

Als uw energieverbruik lager dan gemiddeld is, krijgt u korting op de EPV.

Ingangsdatum energieprestatievergoeding

De betaling van de EPV gaat in op hetzelfde moment als de huurverhoging na oplevering van de 

renovatie (de verbeterwerkzaamheden).

 

Afrekening energieverbruik

De afrekening van het warmteverbruik (warm water en verwarming) gebeurt door Portaal. Portaal 

bekijkt jaarlijks wat u heeft verbruikt. Verbruikt u minder dan van te voren werd ingeschat krijgt u 

geld terug. Verbruikt u meer dan moet u bijbetalen.

De afrekening van elektriciteit wordt door het elektriciteitsbedrijf gedaan. Ook hier geldt dat als u 

minder heeft verbruikt u geld terug krijgt, en als u meer heeft verbruikt u moet bijbetalen.

Servicekosten

Uw servicekosten blijven gelijk of worden lager. Door een lager energieverbruik van de verlichting in 

het trappenhuis dalen de kosten. in overleg met de meedenkgroep wordt in de toekomst bekeken of 

de besparing aan iets anders uitgegeven moet worden (bijvoorbeeld extra schoonmaak).

De energieprestatievergoeding is verschillend  

per huishouden en afhankelijk van het  

gemiddelde energieverbruik van de  

laatste drie jaar

Basis huur

Portaal

Energierekening
Energiebedrijf

Verwarming & 
Warm water

Netwerkkosten & vastrecht Energiebedrijf

Basis huur

EPV
(Energie Prestatie 

Vergoeding)

Huurverhoging

Netwerkkosten & vastrecht

PortaalServicekostenServicekosten
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Duurzame warmte

Portaal en Eneco hebben de afspraak gemaakt dat de warmte voor de woningen in de Kwangodreef, 

de Kasaidreef en de Gambiadreef wordt opgewekt met biomassa (zoals groen- en snoeiafval). Eneco 

heeft een Biowarmtecentrale gerealiseerd die in 2019 duurzame warmte gaat leveren.

Net als bij groene stroom wordt de duurzame (groene) warmte toegerekend aan de woningen. 

Zo weten we zeker dat er voldoende duurzame warmte wordt opgewekt voor uw woning.

Wetswijziging

De woningen aan de Kwangodreef worden NOM met duurzame warmte uit het warmtenet.  

Op dit moment wordt gewerkt aan een wetswijziging die het vragen van een EPV bij een 

NOM-woning met duurzame warmte mogelijk maakt. Net als bij de start van de eerste 

NOM all-electric woningen gaat Portaal vooruitlopend op de wetswijziging een EPV vragen.  

Het ministerie is hiervan op de hoogte en kijkt met belangstelling naar de resultaten van dit project. 

De verwachting is dat de wet over 2 tot 3 jaar is gewijzigd.

Als op enig moment blijkt dat de EPV niet meer in rekening gebracht kan worden (bijvoorbeeld als 

de wetswijziging niet door gaat, of als de woning officieel niet voldoet aan de NOM-eisen van de 

wet. De EPV wordt dan omgezet in een huurverhoging en een vergoeding voor de zonnepanelen in 

de servicekosten. Uitgangspunt blijft dat uw woonlasten gelijk blijven. 

De bedragen zijn in dat geval als volgt:

Kleine woning Grote woning

Woonlasten na renovatie
na renovatie 
met EPV 

terugval-
scario als 
EPV niet 
door gaat

na renovatie 
met EPV

terugval-
scario als 
EPV niet 
door gaat

Gemiddelde huur ¤ 483 ¤ 483 ¤ 609 ¤ 609 

Standaard huurverhoging ¤ 14 ¤ 20 

Gemiddelde 
elektriciteitsrekening

¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 

Gemiddelde warmte-
rekening (warmte + 
warm water)

¤ 34 ¤ 34 ¤ 46 ¤ 46 

EPV ¤ 38 ¤ 50 

Vergoeding zonnepanelen ¤ 24 ¤ 30 

Woonlasten  
(huur + energie)

¤ 555 ¤ 556 ¤ 705 ¤ 705 

Ook in deze situatie geldt dat als u recht heeft op huurtoeslag, dit ook in de nieuwe situatie  

blijft gelden.

Hoe en wanneer bespreken we dit onderwerp met u?

Wij beseffen ons goed dat bovenstaande informatie ingewikkeld is. Wij willen graag dat u goed 

geïnformeerd bent. Nadat u dit renovatievoorstel in ontvangst heeft genomen informeren wij u op 

de volgende momenten:

Informatie-
moment

Wat bespreken we met u Wanneer

Stap 1:  
Tijdens het 
instemmings-
gesprek

We leggen bovenstaande informatie uit.

Vraag na dit gesprek uw energie-
jaarafrekeningen (gas en electra) van de 
afgelopen 3 jaar op. Stop deze voor 15 mei in 
de brievenbus.

April 2019

Stap 2:  
Warme opname

We bespreken opnieuw bovenstaande 
informatie.

We doen u een standaardvoorstel en 
overhandigen u bijlage 2:
Aanhangsel huurovereenkomst.

Als u het wenst kunnen wij op uw verzoek 
een persoonlijke woonlastenberekening 
maken zoals aangegeven in stap 1. Om een 
woonlastenberekening aan te maken moet u 
ons de energiegegevens over de afgelopen 
3 jaar aanleveren.

Minimaal 2 maanden 
voor wij starten met 
de werkzaamheden 
aan uw woning.
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Meten is weten4

Wat verbruikt de woning en wat levert  

de installatie op? Het is belangrijk te weten  

of de installatie werkt zoals beloofd, daarom  

meten en controleren we de prestaties.

Prestatiegarantie

Portaal garandeert u dat de technische installaties goed werken, de woning goed geïsoleerd blijft 

en u voldoende energie geleverd krijgt (warmte en elektriciteit). Om dit te kunnen garanderen, moet 

de installatie altijd perfect werken en moet uw woning een bepaalde kwaliteit houden. Daarom 

controleren wij de werking van uw installatiesysteem op afstand.

Waar Wat

Meterkast elektra • Hoeveel energie u opwekt met uw zonnepanelen

• Het elektraverbruik van het huishouden

Meterkast stadswarmte • Hoeveel energie u voor verwarming van uw woning 
gebruikt

• Hoeveel energie u voor warm water gebruikt

Bedieningspaneel woonkamer • Temperatuur van de woonkamer

Waarom is meten belangrijk?

Als u minder energie verbruikt dan de zonnepanelen opwekken, is dat voordelig voor u.  

U krijgt dan aan het eind van het jaar geld terug van het elektriciteitsbedrijf. Door in de gaten te 

houden wat u verbruikt in de woning, komt u aan het eind van het jaar niet voor onverwachte kosten 

te staan. U ontvangt van ons minimaal één keer per jaar een overzicht waarin uw energieverbruik 

inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Uw energievoorschot

De woning verbruikt minder energie door de goede isolatie. U kunt daarom uw voorschottermijn 

voor de elektriciteitsrekening verlagen. U moet ook uw gascontract beëindigen. Wij kunnen u 

daarbij helpen.

Als u minder energie verbruikt  

dan uw woning opwekt,  

is dat voordelig voor u
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NETTE OMGANG  

MET ELKAARSociaal plan5

Renovatie in bewoonde staat

De werkzaamheden voor de duurzame verbeteringen en onderhoud worden in bewoonde staat 

uitgevoerd. Dat betekent dat u tijdens de renovatie in uw woning kunt blijven wonen. Een renovatie 

geeft overlast voor u als bewoner. Wij beperken de overlast zoveel mogelijk. De maatregelen die 

wij treffen om de overlast voor u te beperken voldoen aan het beleid Klantgericht Renoveren van 

Portaal.

Maatwerk in bewonersbegeleiding

Wij vinden het belangrijk dat u antwoord krijgt op uw vragen. Zo nodig zoeken we samen met u 

naar passende oplossingen voor uw zorgen. De bewonersbegeleiders van Portaal en Dura Vermeer 

houden een spreekuur. Heeft u liever dat de bewonersbegeleider bij u langskomt? Dan kunt u een 

afspraak maken.

24 uur per dag bereikbaar

In het geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld lekkage, geen elektra of water, kunt u ons tijdens 

de renovatie 24 uur per dag bereiken op een noodnummer. U ontvangt voor de start van de 

werkzaamheden daar meer informatie over.

Wij doen ons best uw woning te verbeteren, en dit helaas niet zonder overlast. Het kan zijn 

dat u het ergens niet mee eens bent. Als dat zo is bespreken wij dit met u. Wij gaan netjes 

met u om, en verwachten ook een nette omgang van u met medewerkers van Portaal en Dura 

Vermeer. Wij accepteren geen intimidatie, dreigende woorden en fysiek geweld. Als dit toch 

gebeurt, doen wij aangifte bij de politie en ontvangt u een officiële waarschuwing van Portaal. 

Bij herhaling stoppen wij alle werkzaamheden en dienstverlening in uw woning.

Wat kunt u van ons verwachten? 

Enkele weken vóór de start van de renovatie krijgt u een dagkalender, met daarop aangegeven:

• Welke werkzaamheden in de woning plaatsvinden

• Waar ze plaatsvinden in de woning

• Welke overlast u kunt verwachten

• Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden

• De werkzaamheden laten wij zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, zodat wij de periode van 

overlast voor u zo kort mogelijk houden. In grote woningen wordt niet tegelijkertijd aan de 

voor- en achterkant gewerkt, zodat u altijd ruimte hebt in uw woning waar geen werkzaamheden 

plaatvinden. In kleine woningen is dit helaas niet mogelijk. U kunt tijdens de werkzaamheden 

gebruik maken van de rustwoning.

• U krijgt afdekplastic om uw meubels te beschermen en als we aan het werk gaan plakken we de 

vloeren van uw woning af om beschadiging te voorkomen.

• Indien nodig lenen wij u een elektrische kachel voor in de ruimte waar u verblijft.

• Overdag kan het voorkomen dat de elektra tijdelijk onderbroken wordt. In de dagplanning 

staat aangegeven op welke dag er tijdelijk geen elektra is. Na werktijd is er altijd elektra.

• Er is stromend water in uw woning. Deze kan overdag tijdelijk onderbroken worden. 

Buiten werktijd is minimaal één kraan en een afvoer bruikbaar.

• Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ervaart u geluidsoverlast door bijvoorbeeld 

boor- en timmerwerkzaamheden. Tijdens de warme opname krijg u meer informatie over de 

overlast die u kunt verwachten. 

• De werktijden zijn van 07.00 uur tot 17.00 uur. De aannemer zal niet voor 07.30 uur beginnen 

met werkzaamheden die veel lawaai maken. 

• Op het eind van de werkdag zorgt Dura Vermeer ervoor dat waar zij gewerkt hebben zij dit 

bezemschoon achterlaten.

• De vaklieden van Dura Vermeer maken geen gebruik van hoorbare radio’s.

• Rondom het hele blok woningen (voor- en achterkant) plaatsen wij een steiger voor de 

werkzaamheden aan de gevels en het dak.

• U kunt voorafgaand aan de woningverbetering gratis gebruik maken van een afvalcontainer om 

spullen weg te gooien.

• Als u uw garage of berging moet uitruimen dan kunt u gebruik maken van opslagcontainers.

In het Sociaal plan staan de rechten en plichten 

bij een renovatie voor de huurders, Portaal en de 

aannemer Dura Vermeer. Dit plan volgt de regels 

en afspraken van het Utrecht Participatie Model.
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Wij houden rekening met uw leefomgeving

• Dura Vermeer zorgt voor een duidelijk parkeerbeleid voor alle vaklieden, zodat u weinig 

overlast ervaart en u de parkeerplaatsen zelf zoveel mogelijk kunt gebruiken.

• Bouwmaterialen worden geleverd en afgevoerd op vaste tijden en via vaste routes.

• De werkplek en omgeving wordt iedere dag netjes en veilig achtergelaten door de aannemer.

• Het terrein met de bouwketen en de opslag bouwmaterialen is afgesloten.

• Dura Vermeer hanteert een veiligheidsplan om onveilige situaties en ongevallen te voorkomen.

Tijdens de renovatie bieden we verschillende mogelijkheden  

om te ontsnappen aan de werkzaamheden:

• Er komt een rustwoning waar u overdag gebruik van kunt maken. De rustwoning is volledig 

ingericht en op loopafstand van uw woning. Het is mogelijk dat meerdere bewoners tegelijkertijd 

gebruik maken van deze woning. Voordat de werkzaamheden beginnen, vragen we wie gebruik 

van de rustwoning wil maken. U kunt in de rustwoning koken, douchen en wassen. Ook is er 

gelegenheid tot het maken van huiswerk. U kunt in de rustwoning niet overnachten.

• Voor bewoners met een medische indicatie (afgegeven door een onafhankelijk, medisch specialist) 

zoeken we in goed overleg naar een goede en passende oplossing. Dit geldt dan voor de tijd dat 

er werkzaamheden zijn in de woning. Als deze bewoners tijdelijk uit huis gaan, hoeven ze alleen 

hun persoonlijke spullen mee te nemen.

Wij vragen u het volgende te doen:

• Verplaatsen (een deel) van uw meubels, zodat er ruimte ontstaat om te werken. U krijgt 

afdekfolie.

• Bij het vervangen van de gevels en kozijnen binnen één meter vanaf het raam geen spullen 

meer te hebben staan of hangen. De vensterbanken moeten leeg zijn en de (rol) gordijnen 

moeten eraf gehaald worden.

• Tijdens de renovatie de vaklieden toegang geven tot uw woning door aanwezig te zijn of de 

sleutel af te geven.

• Tijdens alle werkzaamheden maatregelen te treffen voor uw huisdieren.

• Uw waardevolle spullen (zoals sieraden, laptop en telefoon) achter slot opbergen of 

bijvoorbeeld bij iemand anders opslaan.

• De meterkasten vrij te maken van uw eigendommen.

• Uw lampen in de hal, het toiletten de badkamer te verwijderen.

• Voor woningen met een tuin: de buitenruimte vrij te maken tot 1,5 meter uit de gevel en alle 

losse elementen (beplanting ook tegen de gevels, bankjes, aanbouwen, enz.) van tevoren te 

verwijderen.

• Verwijderen van zelf aangebrachte voorzieningen conform het ZAV beleid van Portaal.

• Voor woningen op de begane grond: de kruipruimte toegankelijk en vrij van persoonlijke 

eigendommen te maken.

Bij vervangen badkamer, keuken en/of toilet

• De ruimten leeg te maken, dat wil zeggen, al uw persoonlijke bezittingen weg te halen.

• De keukenkastjes leeg te maken. Wij stellen verhuisdozen ter beschikking.

Voor al deze voorbereidingen geldt dat in de dagkalender staat wanneer u dit gedaan moet hebben. 

Kunt u bovenstaande voorbereidende werkzaamheden niet zelf, vertel ons dit dan tijdens het 

persoonlijk gesprek. We zoeken samen naar een oplossing.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Zelf Aangebrachte Voorzieningen zijn bijvoorbeeld zonneschermen, afdakjes, overkappingen, 

schotelantennes, rolluiken, airco’s, etc. Voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen geldt dat u altijd 

toestemming moet vragen aan Portaal voordat u deze aanbrengt in uw woning. Na de renovatie 

mag er niets meer aan de gevel bevestigd worden, omdat u dan de geïsoleerde gevel beschadigt. 

Wilt u toch iets aanpassen aan de woning dan moet u altijd een ZAV-aanvraag indienen bij Portaal. 

Dit geldt ook voor ZAV's die u eerder heeft aangebracht en wilt behouden, maar waar u nog geen 

goedkeuring voor heeft gevraagd bij Portaal. Deze moet goedgekeurd worden alvorens u iets 

aanbrengt.

Voor de renovatie hanteren we de volgende vragen om de ZAV te beoordelen:

1. Voldoet de ZAV aan de huidige technische en veiligheidseisen?

2. Heeft Portaal aantoonbaar toestemming gegeven?

3. Past de ZAV in de nieuwe situatie?

Enkele weken vóór start uitvoering  

krijgt u een dagkalender

RUSTWONING

WAT VRAGEN  

WIJ VAN U?

ZELF  

AANGEBRACHTE 

VOORZIENINGEN
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Heeft u zelf met toestemming van Portaal wat in uw woning veranderd, bijvoorbeeld een zonne-

scherm of aanbouw? En ontstaat er schade aan deze veranderingen, of moeten ze verwijderd 

worden met de renovatie? Als het voldoet aan het beleid van Portaal voor de ’Zelf Aangebrachte 

Veranderingen’ ontvangt u een vergoeding. Dit staat op onze website: www.portaal.nl. Het bepa len 

van de hoogte van de vergoeding is maatwerk, waarbij we volgens het sociaal plan kijken naar de 

afschrijvingstermijn. Tijdens het persoonlijke gesprek bespreken we of u een vergoeding krijgt.

Een aantal ZAV’s komt veel voor in de Kwangodreef, Gambiadreef en Kasaidreef. 

In onderstaande tabel laten we zien hoe we omgaan met ZAV's die door Portaal zijn goedgekeurd:

ZAV Nieuwe situatie Optie

WMO-aanpassingen Brengen we weer aan in uw 

woning

Zonnescherm Als het zonnescherm 

technisch goed is 

verwijderen we deze. 

Zonwering wordt na 

renovatie teruggeplaatst.

Als het zonnescherm niet goed 

genoeg is om teruggeplaatst te 

worden, geven wij deze aan u terug.

Schotelantenne Deze kan niet terugkomen, 

omdat de gevel dan niet 

meer luchtdicht is en niet 

meer goed isoleert.

Andere mogelijkheden voor het 

ontvangen van televisiezenders 

van over de hele wereld: digitale 

televisie of internet.

Schuurtjes en/of 

afdakjes geplaatst 

tegen of aan de gevel

U moet zelf het schuurtje 

of afdakje verwijderen, om 

de werkzaamheden aan de 

woning mogelijk te maken.

Na renovatie moet u een nieuwe 

ZAV-aanvraag doen voor het 

aanbrengen van een schuurtje 

en/of afdakje.

Als u na de renovatie een ZAV wilt aanbrengen, heeft u (opnieuw) goedkeuring van Portaal nodig. 

Als u zelf uw badkamer, keuken en/of toilet wilt vervangen, moet dit voldoen aan de eisen van 

Portaal. U kunt hiervoor een ZAV-aanvraag indienen. Portaal beoordeelt de aanvraag en u ontvangt 

bericht of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

Schade afhandeling bij voorziene schade

Bij voorziene schade, voorbeeld niet meer passen van raambekleding, geldt de dagwaarde als basis 

voor een vergoeding. Deze dagwaarde wordt bepaald door de vervangingswaarde en de afschrijving. 

De volgende stappen worden bepaald in samenspraak met huurder en verhuurder:

• bepaal de voorzienbare schade aan elementen als bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, 

jaloezieën, behang en/of binnenschilderwerk: hoeveel m2 hiervan loopt gemiddeld schade op als 

gevolg van de renovatie?;

• bepaal de gemiddelde vervangingswaarde door de uitkomsten te vermenigvuldigen met de 

vastgestelde m2-prijs (zie hiernaast);

• bepaal de vergoeding op 50� van de vervangingswaarde. De afschrijvingstermijn van deze 

elementen is circa 10 jaar. Bij 50� wordt dus uitgegaan van een gemiddelde ouderdom van 5 jaar 

voor de te vervangen elementen.

Op grond van prijzen (per 1-1-2019) en standaarden die door verzekeringsexperts gehanteerd 

worden, zijn de volgende standaard-m2-prijzen in het Utrechtse Participatie Model vestgesteld:

Wat Wel of Niet van toepassing

herinrichting tuin ¤ 17,80 Mogelijk van toepassing

sauswerk wand en plafond ¤ 14,84 Niet van toepassing

pleisterwerk wand en plafond ¤ 29,67 Niet van toepassing

Binnenschilderwerk ¤ 41,52 Niet van toepassing

Behang ¤ 17,80 Niet van toepassing

Gordijnen, vitrage, jaloezieën ¤ 29,67 Mogelijk van toepassing. Wordt 
bekeken tijdens de warme opname.

Vloerbedekking, laminaat ¤ 41,52 Mogelijk van toepassing. Wordt 
bekeken tijdens de warme opname.

Schadeafhandeling bij onvoorziene schade 

We proberen zoveel mogelijk schade te voorkomen, daarom hebben Portaal en Dura Vermeer een 

schaderegeling afgesproken. Dura Vermeer informeert u vooraf wat u zelf kunt doen om schade 

te voorkomen, door bijvoorbeeld te adviseren om eigendommen te verplaatsen of in veiligheid te 

brengen. Volgt u het advies van de aannemer niet op en er ontstaat schade, dan bent u hiervoor zelf 

verantwoordelijk. Ontstaat er toch nog schade aan uw eigendommen, dan meldt u dit binnen 24 uur 

bij de bewonersbegeleider van Dura Vermeer. Herstel niets of gooi geen spullen weg voordat Dura 

Vermeer de schade gezien heeft. Anders kan niet bepaald worden dat u schade heeft en hoe hoog 

de vergoeding zou moeten zijn. De bewonersbegeleider van Dura Vermeer zorgt voor een snelle en 

juiste afhandeling van uw schadeclaim. 

Vergoeding voor overlast 

De vergoeding is een compensatie voor het verminderde woongenot tijdens de verbeter werk zaam-

heden. Zoals het niet of beperkt kunnen gebruiken van voorzieningen in en rond uw woning, stof- 

en geluidsoverlast, schoonmaakkosten, gebruik van elektra en water door Dura Vermeer. Dus voor 

alle extra kosten die u maakt tijdens de renovatie. De verbeterwerkzaamheden in uw woning duren 

20 werkdagen. U ontvangt voor de verbeterwerkzaamheden een overlastvergoeding van ¤ 375, per 

huishouden. Wij proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten uit te voeren.

Loopt het werk uit en duren de verbeterwerkzaamheden daardoor langer dan afgesproken met 

Portaal, dan krijgt u ¤ 25 vertragingsvergoeding, per extra werkdag. 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 de woning 

• een onvermoede vervuiling in de woning (bijvoorbeeld asbest wat pas bij de 

renovatiewerkzaamheden geconstateerd wordt) 

•  overmacht of een calamiteit, buiten de invloed van Dura Vermeer en/of Portaal 

Portaal beoordeelt of u recht heeft op vertragingsvergoeding. Dit is volgens het beleid klantgericht 

renoveren van Portaal. De overlastvergoeding is voor alle huishoudens gelijk. De vergoedingen 

betalen we uit aan de hoofdhuurder. Daarbij geldt dat de hoofdhuurder een huurcontract heeft 

met Portaal voor onbepaalde tijd. Geen recht op vergoeding hebben inwonende kinderen, tijdelijke 

huurder(s) en onderhuurders.
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Eigen huisvesting tijdens uitvoering van de werkzaamheden aan uw woning 

Als u ervoor kiest tijdens de renovatie naar een ander adres te gaan wat niet door Portaal ter 

beschikking is gesteld, krijgt u een extra vergoeding van ¤ 150,00. We maken dan de afspraak dat u 

in de periode dat uw woning wordt gerenoveerd niet in de woning aanwezig bent en niet overnacht.

Woonduur als inschrijftijd

Verhuizen met 100� woonduur

Een aantal bewoners heeft aangegeven dat zij begrijpen dat Portaal werkzaamheden aan de 

woningen uitvoert. Maar dat zij die liever niet mee maken en willen verhuizen. Vanuit het sociaal 

plan én met toe stem ming van de gemeente Utrecht kunnen die huurders op basis van hun woonduur 

een andere woning zoeken. Voorwaarde is wel dat er draagvlak is voor het renovatieplan. Na het 

behalen van het draagvlak zorgen wij dat de huurders van via Woningnet met hun woonduur op een 

andere woning kunnen reageren. 

Voorbeeld: als u 10 jaar in uw woning woont maar u staat pas 5 jaar ingeschreven bij woningnet 

dan kunnen wij inschrijftijd wijzigen naar 10 jaar. Hiermee kunt u dan reageren op woning die 

geadver teerd worden op woningnet. Tijdens de individuele huisbezoeken informeren wij u over deze 

mogelijkheid.

Warme opname en start-bouw-gesprek

Minimaal 2 maanden voor de start van de werkzaamheden komen wij bij u langs voor de 

zogenoemde warme opname. Wij komen dan in uw woning kijken naar de technische situatie. 

Ook leggen we vast wat specifiek in uw woning gaat gebeuren. 

Een aantal weken voor de start van de werkzaamheden komen wij bij u langs voor een 

start-bouw-gesprek. Tijdens dit bezoek ontvangt u een dagkalender waarop precies staat wanneer 

we in welke ruimte aan het werk zijn en wat u als voorbereiding op deze werkzaamheden zelf moet 

doen. Als u niet in staat bent om deze voorbereidingen zelf te treffen en geen hulp heeft uit uw 

omgeving, dan kunt u altijd contact opnemen met de bewonersbegeleider van Dura Vermeer.  

Samen met u komen we tot een oplossing.

Portaal heeft organisatie Woonsupportplus gevraagd huisbezoeken af te leggen voor o.a. 

draagvlakmeting. Portaal heeft aan Woonsupportplus slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt 

die nodig zijn om afspraken te maken. Bovenstaande is conform AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming).

Instemmingsprocedure6

In dit boekje heeft u veel informatie gelezen 

over de renovatie. Het is aan u om het bijgaande 

(bijlage 1) akkoordverklaring in te vullen en uw 

keuze (’voor’ of ’tegen’ de renovatie) door te 

geven. Portaal en Dura Vermeer voeren samen met 

de meedenkgroep de instemmingsprocedure uit.

Hoe werkt het instemmen? 

1. U ontvang dit informatieboekje. Dit is het renovatievoorstel, inclusief onderhoudswerkzaamheden.

2. Lees de informatie goed door.

3. Uw vragen stelt u tijdens het persoonlijke gesprek of u neemt contact op met de bewonersbegeleider.

4. U ontvangt tijdens de informatiemarkt ook het antwoordformulier.

5. Op het antwoordformulier geeft u aan of u voor of tegen de renovatie (verbeterwerkzaamheden) bent.

6. Het ingevulde en ondertekende antwoordformulier telt als uw stem.

7. U levert het ingevulde en ondertekende antwoordformulier in of gooit deze in de brievenbus in uw portiek.

Wanneer kan de renovatie worden uitgevoerd?

De renovatie gaat door als 70� of meer van de huishoudens met de verbeterwerkzaamheden (de 

renovatie) akkoord gaat. Op dat moment zijn alle bewoners, dus ook de ’tegen’ stemmers, volgens de wet 

aan het renovatievoorstel gebonden. Dit is onder voorbehoud van het afgeven van vergunningen door de 

gemeente en de bestuurlijke goedkeuring van Portaal.

Wat als geen 70% goedkeuring wordt gehaald?

De renovatie gaat niet door als minder dan 70� van de huishoudens met de verbeterwerkzaamheden 

akkoord gaat. Dan gaat het renovatieplan van tafel en voert Portaal alleen noodzakelijk onderhoud uit.  

Wat dat precies is, wordt later bepaald.

8 weken termijn

Na de brief met de uitslag van de stemming over de renovatie hebben huurders die tegen hebben gestemd 

8 weken de tijd om naar de rechter gaan. Zij kunnen de rechter vragen of het renovatievoorstel redelijk 

voor hen is. Als ze niet naar de rechter gaan, of de rechter vindt het voorstel redelijk, dan zijn alle 

bewoners wettelijk verplicht mee te werken.

Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng?

Ja, dat is heel belangrijk, want niet uitgebrachte stemmen gelden als een nee stem.

Wanneer treedt het Sociaal Plan in werking?

Het Sociaal Plan treedt in werking nadat wij u schriftelijk hebben geïnformeerd dat de renovatie doorgaat.
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Onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om het gebouw en de woningen goed te houden. In 

de wet is geregeld dat een woningcorporatie onderhoudswerkzaamheden zonder instemming van 

de huurder mag uitvoeren en dat u daaraan moet meewerken. 

Wij houden bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zo veel mogelijk rekening met het 

beperken van overlast.

Overlastvergoeding onderhoudswerkzaamheden

Voor de onderhoudswerkzaamheden krijgt u geen overlastvergoeding.

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u van ons een dagplanning.  

Hierop staat per dag wat we in uw woning gaan doen, hoe lang het uitvoeren van de werkzaamheden 

duurt en welke overlast u kunt verwachten. Wij zorgen dat u in het weekend en de bouwvakantie 

goed in de woning kunt wonen.

Onderhoud woningen

Badkamer, keuken en toilet: wel of niet vervangen?

U hoort van ons of uw badkamer, keuken en/of toilet voor vervanging in aanmerking komt. Dat is als 

deze een bepaalde leeftijd heeft of technisch niet meer goed is.

Als dat zo is, vervangen wij uw badkamer en/of keuken en/of toilet. U bent niet verplicht om dit te 

laten doen, bijvoorbeeld als u opziet tegen de overlast. De badkamer, keuken en/of toilet moeten 

dan wel in technisch goede staat zijn. 

De werkzaamheden aan keuken, badkamer en/of toilet worden niet tegelijk met de duurzame 

verbeterwerkzaamheden uitgevoerd. 

Hieronder beschrijven we wat de eisen zijn voor een vervanging van de badkamer, keuken en toilet. 

Badkamer

Op de wanden in de badkamer komen glazen panelen. Deze worden voor het bestaande tegelwerk 

geplaatst en worden tot aan het plafond aangebracht. De vloer wordt vernieuwd door een plaat 

met een kunststof laag op het oude tegelwerk aan te brengen. Dit wordt waterdicht afgewerkt. 

De wastafel wordt vernieuwd en de kraan van de douche en van de wastafel worden vervangen. 

De vochtige lucht wordt afgevoerd door een nieuw ventilatiesysteem. Er wordt een nieuw plafond 

aangebracht.

Toilet

Net als in de badkamer komen op de wanden glazen panelen. Deze worden aan het bestaande 

tegelwerk vastgemaakt en worden tot aan het plafond aangebracht. Ook de vloer, de toiletpot en 

het fonteintje worden vernieuwd. Er wordt een nieuw plafond aangebracht.
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Keuken

Ouder dan 15 jaar: 

• Wel vervangen als u dit wil 

• Niet vervangen als u dit niet wil en  

de keuken technisch in goede staat is

Jonger dan 15 jaar: 

• Niet vervangen

Badkamer en toilet

Ouder dan 25 jaar: 

• Wel vervangen als u dit wil 

• Niet vervangen als u dit niet wil en  

de keuken technisch in goede staat is

Jonger dan 25 jaar: 

• Niet vervangen

Onderhoud
Uw woning heeft onderhoud nodig.

Het onderhoud richt zich op het technisch weer in 

orde maken van uw woning en het gebouw. In alle 

woningen wordt de riolering hersteld en worden 

de radiatoren vervangen. In een groot aantal 

woningen is de badkamer, keuken en toilet aan 

vervanging toe. In deel 2 van deze brochure leest 

u welk onderhoud wij aan uw woning willen plegen.
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Keuken

Het nieuwe keukenblok heeft standaard drie onderkasten en drie bovenkasten. Op de wand boven 

het aanrecht en achter het kooktoestel komt een nieuwe achterwand.

Als u een vaatwasser aansluiting heeft, behoudt u de aansluiting hiervoor. Deze moet wel technisch 

in orde zijn en volgens de installatienormen zijn aangebracht. 

Kookvoorziening

De gasaansluiting in uw woning verdwijnt. Dat betekent dat u elektrisch gaat koken. 

Wat u heeft, krijgt u terug.

U krijgt van ons een vierpits-inductiekookplaat met een pannenset. Deze worden uw eigendom. 

• Heeft u nu een kookplaat (een losse kookplaat op het aanrecht of op de koelkast)? Dan krijgt u 

een vierpits-inductiekookplaat terug. 

• Heeft u nu een gasfornuis (combinatie kooktoestel met oven)? 

Dan krijgt u een vierpits-inductiefornuis met een oven terug. 

• Heeft u een afzuigkap in de keuken die is aangesloten op een luchtafvoer? Deze kan straks 

niet meer aangesloten worden op de luchtafvoer. Uw afzuigkap wordt in dat geval aangepast of 

vervangen door een recirculatiekap met koolstoffilters. De eerste set koolstoffilters krijgt u van 

ons. 

Maakt u vaak gebruik van een wok of tajine? Dat kan straks ook nog. Voor het gebruik van een wok 

of tajine op een inductiekookplaat kunt u zelf een inductie adapter aanschaffen.

Bewonerskeuzes badkamer, keuken, toilet

Portaal geeft u verschillende keuzes voor de afwerking van uw badkamer, toilet en keuken. U kiest 

zelf de kleur van de wanden van het toilet en de badkamer, de kleur van de keukenkasten en het 

aanrechtblad en de soort handgrepen. De keuzes uit het basispakket zijn kosteloos. 

U kunt ook kiezen voor opties met bijbetalen, zoals een extra keukenkastje. U krijgt van ons een lijst 

met alle mogelijke keuzeopties.

Voordat de aannemer start met de werkzaamheden, voeren wij met u een keuzegesprek. 

Overige onderhoudswerkzaamheden aan alle woningen

Meterkasten

Meterkast 1 voor elektriciteit 

In de meterkast wordt de gasaansluiting afgesloten en de gasmeter verwijderd. U krijgt extra 

groepen voor de zonnepanelen en het elektrische koken. In de meterkast komt een slimme 

elektriciteitsmeter die het mogelijk maakt de meterstanden op afstand af te lezen. U kunt ook zelf 

op deze slimme elektriciteitsmeter de meterstanden aflezen

Meterkast 2 voor stadswarmte

Net als bij de elektra wordt in de meterkast een slimme warmtemeter geplaatst, waarmee de 

meterstanden op afstand kunnen worden afgelezen. U kunt ook zelf op deze slimme warmtemeter 

de meterstanden aflezen.

(voorbeeld)

ruimte 
voor 

kook-
toestel
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Voordeur

Alle voordeuren worden geschilderd. 

Verwarming

In de woning komen nieuwe cv-leidingen en nieuwe radiatoren (als deze niet al eerder zijn 

vervangen).

Onderhoud gebouw

Vervanging stadswarmtenet

U blijft na de renovatie stadswarmte afnemen voor ruimteverwarming en warm tapwater. 

In het hele blok wordt het stadswarmtenet aangepast. De verticale leidingen van de stadswarmte bij 

de radiatoren worden verwijderd. De dikke geïsoleerde leidingen in de meterkast blijven.

Riolering

De riolering is versleten. Deze wordt gerenoveerd en waar nodig vervangen. 

Balkons en buitentrappen

De balkons worden opgeknapt. De buitenkant wordt geschilderd en de vloer wordt hersteld. 

Dura Vermeer en Portaal doen nog onderzoek of de zijkanten van het balkon vervangen worden door 

een stalen balkonhek. Wij informeren u tijdens de warme opname over de definitieve keuze voor de 

aanpak van de balkons.

Een aantal woningen heeft een buitentrap naar de tuin. De buitentrappen zijn versleten en worden 

vervangen. De traptreden maken we stroef.

De stalen buizen voor de waslijnen op de balkons worden verwijderd. Deze komen na de renovatie 

niet terug. 

Portiekentree en trappenhuis 

De binnenkant van de portiekentree en het trappenhuis worden opgeknapt. De wanden en het 

plafond van de entree bij de voordeur worden geschilderd.

We herstellen het tegelwerk op de vloer in het trappenhuis. We schilderen de trapleuning. In het 

trappenhuis komt energiezuinige verlichting. 

Als de verbeterwerkzaamheden niet door gaan door onvoldoende stemmen van de bewoners, 

bekijken wij opnieuw welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.

CV GROTE WONING

CV KLEINE WONING

33DEEL 2 - ONDERHOUD VAN UW WONING



Contact7

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden-West

Projectnummer: 0653599262

Projectmailadres: 110woningenovervecht@duravermeer.nl 

www.duravermeer.nl

Bewonersconsulent Portaal

Yvonne van der Linde

088-767 82 25

yvonne.v.d.linde@portaal.nl

Heeft u na het lezen van de 

brochure en het huisbezoek  

nog vragen? Neemt u dan 

gerust contact met ons op.

Schrijf hier uw  

opmerkingen
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Colofon

Dit is een uitgave van Portaal en Dura Vermeer, April 2019

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

www.portaal.nl

088-767 82 25

info@portaal.nl

Postadres

Portaal

Postbus 2211

3500 GE  Utrecht

Bezoekadres

Brennerbaan 106, Utrecht

Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

www.portaal.nl 

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden-West

Projectnummer: 0653599262

Projectmailadres: 110woningenovervecht@duravermeer.nl 

www.duravermeer.nl


