
Ruimte Vraag Antwoord

Mag ik kiezen uit meerdere formaten wandtegels? Nee, het standaard formaat is 15 x 20 cm en wordt staand toegepast.

Komt er ook een rooster in het vaste raam van de keuken? Nee. Het rooster komt boven de voordeur.

Kunnen de verwarmingsbuizen aan de andere kant worden geplaatst? Nee dit is niet mogelijk.

Ik heb een kookplaat en wil deze terug in de nieuwe keuken kunnen jullie de 

uitsparing maken?

Dit zit niet standaard in het plan. We bespreken dit met u persoonlijk.

Ik heb zelf extra bovenkasten gekocht. Krijg ik dan ook nieuwe? Nee, zelf aangebrachte voorzieningen worden niet vervangen door Portaal.

Kan ik meerdere handgrepen krijgen? Nee 

Krijg ik nieuwe haakjes op de ramen en deuren? Nee, hang- en sluitwerk wordt alleen nagelopen en waar nodig bijgesteld. U krijgt 

geen nieuwe haakjes of slotjes op de ramen en deuren.

Ik krijg alleen een nieuw keukenblok. Zit ik lang zonder keuken? Het vervangen van het keukenblok gebeurt meestal in 1 dag.

Kan ik ook zelf een boiler kopen? Ja, dit mag. Het huurcontract met Eneco dient dan wel opgezegd te worden.

Blijft de boiler op dezelfde plek hangen? Ja, deze blijft op dezelfde plek hangen.

Krijg ik nieuwe wandcontactdozen? De wandcontactdozen worden alleen vervangen bij een complete 

keukenvervanging inclusief tegels.

Ik heb een wandkraan en krijg een nieuw keukenblok. Wordt de wandkraan 

vervangen?

De wandkraan blijft zitten wanneer u alleen een nieuw keukenblok ontvangt.

Ik wil een droogtrommel in de keuken. Heb ik hiervoor een stopcontact? Er worden geen extra wandcontactdozen aangebracht vanuit het project.

Hoe kan ik het ventilatierooster bedienen? Alle ventilatieroosters zijn voorzien van een bedieningsstok.

Ik wil een vaatwasser in de nieuwe keuken kan dat? Dit is niet mogelijk. Er is geen afvoer en leiding aanwezig.

Kan ik een bovenkast boven het gasfornuis ophangen? Ja, mits voldoende afstand wordt bewaard (min 50 cm).

Krijg ik een nieuwe radiator? Ja, in alle keukens worden nieuwe radiatoren geplaatst inclusief een Ista-meter.

Worden de muren geverfd? Sausen en behangen is voor de bewoner zelf. Wanneer u nieuwe wandtegels heeft 

gekregen wordt de muur saus- en behangklaar afgewerkt.

Kan ik een hoger keukenblok krijgen? Dit is mogelijk, maar houdt u rekening met de hoogte van de wandkraan en de 

vensterbank.

Worden de wandtegels gesloopt of worden de tegels over de bestaande tegels 

geplaatst?

Wanneer er 1 laag wandtegels zit dan wordt hier overeen getegeld. Bij meer dan 1 

laag worden ze gesloopt en opnieuw betegeld.

Kan mijn vloer beschadigen? De vloeren worden ter bescherming afgedekt met stucloper.

Waar kunnen de klikobakken geplaatst worden? De papierbakken blijven op dezelfde plek staan in de kelder.

Ik heb hulp nodig kan dit? De mogelijkheden worden tijdens de warme opname met u besproken.

Mijn berging moet leeg, waar kan ik mijn spullen stallen? Het opslaan van spullen is maatwerk. Wij bespreken met u de mogelijkheden.
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Krijgen wij extra fietsopstelplaatsen buiten? Nee, bestaande fietsopstellingen worden teruggeplaatst op een nog te bepalen 

plek.

Op het dak worden zonnepanelen gelegd. Hoe wordt bepaald welke panelen voor 

mijn woning zijn?

Dit is afhankelijk van de ligging van uw woning. Panelen komen bovenop uw dak 

(per portiek)

Krijg ik op alle nieuwe radiatoren een meter? Ja, op alle nieuwe radiatoren wordt een Ista-meter geplaatst waarmee u het 

verbruik kunt aflezen.

Kan ik de indeling van de douche zelf bepalen? Nee, Portaal hanteert een standaardindeling. Dit heeft onder andere te maken met 

de positie van het leidingwerk en de afvoer

Kan ik een andere kraan kiezen? Ja, tegen meerwerkkosten kunt u een eenhendelkraan bestellen.

Kan ik de wastafel kiezen? U krijgt een standaard wastafel van 50 cm breed.

Ik heb zelf een douchewand geplaatst. Wordt deze terug geplaatst? Nee, alle door u zelf aangebrachte voorzieningen dient u voor de verbetering zelf 

weg te halen en worden niet terug geplaatst.

Mijn douche wordt gerenoveerd. Kan ik een andere indeling kiezen? Voor alle douches geldt dezelfde standaard indeling. In enkele gevallen zal de 

indeling blijven zoals het was in verband met leidingwerk en afvoer.

Mijn wastafel is te groot. Mag ik een kleinere wastafel kiezen? De nieuwe wastafel is standaard kleiner dan normaal. Het is niet mogelijk hier 

vanaf te wijken.

Kan ik een thermostaatkraan krijgen voor warm en koud water? Ja, dit is tegen meerkosten mogelijk. Dit wordt met u besproken tijdens de 

keuzeafspraak.

Kan er een stopcontact geplaatst worden in de douche? Nee, dit is niet mogelijk in verband de wettelijke voorschriften NEN1010. De 

doucheruimte is te klein voor het plaatsten van een stopcontact.

Wordt de radiator vervangen? Ja

Blijft de watermeter op dezelfde plek zitten? Nee, deze wordt boven het verlaagde systeemplafond geplaatst.

Kan ik de watermeter nog lezen? Ja, het systeemplafond wordt voorzien van een opening waardoor de watermeter 

uitgelezen kan worden.

Kan ik ook een hangcloset krijgen? Nee, iedereen krijgt een standaard staand toilet met een hoogte van 40 cm.

Kan ik een fonteintje krijgen? Nee, helaas is de ruimte in het toilet te klein om een fonteintje te plaatsen. 

Ik heb nu een wandkastje in het toilet. Kan deze terug geplaatst worden? Indien u zelf een kastje, schapje of rekje heeft geplaatst dan dient u deze zelf te 

verwijderen en kan deze terug geplaatst worden.

Krijg ik een closetrolhouder? Ja, een standaard model. 

Ik heb zelf een vensterbank in de woonkamer geplaatst. Wordt deze terug geplaatst? Indien in de huidige situatie een vensterbank aanwezig is zal deze  gedemonteerd 

moeten worden. Vensterbanken behoren veelal tot de zogezegde zelf 

aangebrachte voorzieiningen en is geen standaard onderdeel van het project. 

Aanwezige vensterbanken kunnen gedemonteerd worden en kunnen via speciale 

beugels op de nieuwe radiatoren weer terug aangebracht worden.

Er komt een plaat onder de radiator, waarom is dat? De nieuwe steunpoten wijken af van de oude steunpoten. Wanneer uw bestaande 

vloer om de poten heen is gelegd dan krijgt u gaten in de vloer. Dit lossen wij op 

door de plaat onder de radiator.
Is het mogelijk om uitzetijzers op de openslaande ramen te monteren? Dit is niet mogelijk.

Is de HR++ beglazing voorzien van een zonwerende laag? HR++ glas is heel goed geisoleerd. De extra zonwerende optie is niet in het glas 

opgenomen. De isolatiewaarde is in ieder geval hoger dan dat het nu is.
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De bestaande ventilatieroosters worden vervangen. Kan ik deze goed zelf 

schoonmaken?

Ja, dit is mogelijk. U kunt het rooster zelf demonteren en schoonmaken.

Boven de deur komt een mechnanisch ventilatiekanaal. Hoe kan ik deze bedienen? De mechanische ventilatie werkt automatisch en kan eveneens handmatig d.m.v. 

een afstandbediening bediend worden.

Ik heb al een rookmelder. Krijg ik een nieuwe? U krijgt u nieuwe rookmelder als de bestaande rookmelder niet werkt of kapot is.

In de gang zit behang op de muren. Krijg ik nieuw behang na het maken van de 

verlaagde koof?

Het bestaande behang blijft zitten. De nieuwe koof wordt gesausd en niet 

behangen. Eventuele kosten voor sauswerk of behang zijn voor uw eigen rekening 

en kunt u betalen met de tegemoetkomingsvergoeding.
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verwijderd en worden ze terug geplaatst?

Alle door de bewoner zelf aangebrachte schappen dienen verwijderd te worden. 

Het terugplaatsen kan door de bewoner zelf worden gedaan.

Kunnen wij de papiercontainer in de kelder neerzetten? Ja, deze kunnen op dezelfde plek blijven staan. 

Kunnen de ramen in het trappenhuis open worden gezet? Ja, deze mogelijkheid blijft betaan in de nieuwe situatie.

Wordt het trappenhuis voorzien van zonwering? Nee er wordt HR++ glas geplaatst wat betert isoleert tegen warmte en kou

Krijgen wij dezelfde lampen het trappenhuis? Nee, op iedere verdieping wordt een energiezuinige lamp met sensor opgehangen.

Worden de trappen vernieuwd? Nee, de traptreden worden hersteld en gereinigd.

Worden de tegels bij de voordeur vervangen? Ja, de tegels op de verdiepingen worden vervangen door nieuwe.

Word de trap naar de berging vernieuwd? De trap wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe stalen trap. De helling 

wordt flauwer waardoor het makkelijker wordt om met de fiets naar beneden te 

rijden.
Komt er weer een plek voor de fietsen voor het portiek? De fietsen kunnen ook in de nieuwe situatie worden geparkeerd.
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g Ik moet mijn berging leeghalen in verband met het isoleren van het plafond. Moet ik 

ook mijn schappen van de wand halen?

Indien de schappen min 30 cm los van het plafond zijn aangebracht dienen hoeven 

ze niet verwijderd te worden.
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