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Uw woning is toe aan een opknapbeurt. En we maken uw woning een stuk energiezuiniger.  

De afgelopen periode heeft ’thuis, samen met aannemer KnaapenGroep en de klankbordgroep 

gewerkt aan de uitwerking van het plan. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden 

met wensen van bewoners. Voor een deel van de werkzaamheden vragen we een beperkte 

huurverhoging. Deze is lager dan de gemiddeld te verwachten besparing op energiekosten. 

Na de zomer start uitvoerder KnaapenGroep met de uitvoering. Als alles goed verloopt, dan is 

het hele project rond juni 2020 klaar. In dit boekje leest u welke werkzaamheden u precies kunt 

verwachten. En wat het voor u betekent. We leggen uit welke keuzemogelijkheden u heeft, wat 

onze planning is, de routing door de wijk en bij wie u terecht kunt met vragen. 

Beste bewoner(s), 
In augustus 2019 
starten we met 
het groot 
onderhoud bij u 
in de wijk. 
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vervangen dakpannen & 
aanbrengen dakisolatie

aanbrengen mechanisch 
ventilatiesysteem

vervangen 
achterdeur & kozijn

vervangen 
regenpijp & goten

vervangen 
ventilatieroosters

keuze:
zonnepanelen

keuze: badkamer, 
keuken, toilet

vervangen en isoleren 
gevelpaneel boven kozijn

vervangen en isoleren van 
de gevelbekleding 

(bij hoge en lage woningen)

vervangen 
kozijn berging

vervangen dakbedekking  
& aanbrengen dakisolatie

reinigen metselwerk & 
vervangen voegwerk

aanbrengen 
spouwmuurisolatie

vernieuwen groepen- 
verdeling in de meterkast

schilderen voordeur en 
aanbrengen tochtstrips



Door de energie- 
besparende 
werkzaamheden 
krijgen de 
woningen 
gemiddeld 
energielabel A. Nu 
is dat gemiddeld 
label C.  
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• Werkzaamheden aan daken, gevels, ramen, deuren en het aanbrengen van een mechanisch  

ventilatiesysteem die bij alle woningen moeten gebeuren. Hierdoor is uw woning straks beter  

geïsoleerd. Voor dit verplichte pakket aan maatregelen is de huurverhoging € 13,- per maand. 

• Naar keuze vervangen van keuken, toilet en/of badkamer (als deze ouder is dan 18 jaar).  

U betaalt niets voor deze werkzaamheden. 

• Extra opties voor keuken, badkamer en toilet zoals extra kastjes of een luxere kraan. Deze  

extra’s betaalt u aan aannemer KnaapenGroep. 

• Ook kunt u kiezen voor zonnepanelen. Dit betaalt u via servicekosten aan ’thuis.

Daken:
• Het pannendak vernieuwen met nieuwe pannen en dakisolatie. Dit gebeurt vanaf de 

buitenkant. Woont u in een blok met koopwoningen? Dan isoleren we het dak vanaf  

de binnenkant. 

• De dakbedekking van de platte daken vervangen per woning en voorzien van isolatie en  

een nieuwe laag grind. 

• Vervangen van de regenpijp en goten.

Kozijnen, ramen en deuren:
• Vernieuwen van de achterdeur en het kozijn. 

• De voordeur, de bergingsdeur en de bijhorende kozijnen krijgen een schilderbeurt en maken 

we sluitend en tochtdicht.  

• De ventilatieroosters in de kozijnen vervangen. Als het mogelijk is hergebruiken we het 

bestaande glas. 

• Vervangen van het hardglazen draairaam in de badkamer (indien aanwezig).  

• Vervangen van het raamkozijn van de berging. 

 

Gevels:
• Na-isolatie van de gevels door het bijvullen van de spouwmuur.

• Reinigen van het metselwerk en vervangen van het voegwerk van uw woning, de berging en 

de stenen schutting. 

• Vervangen van de gevelbeplating en aanbrengen van extra isolatie (als uw woning 

gevelbeplating heeft). 

In de woning:
• Aanbrengen mechanische ventilatiebox op zolder. De huidige kanalen naar toilet en 

badkamer maken we schoon. In de woonkamer komt een afzuigpunt voor het ventileren van 

de woonkamer/keuken en een sensor die de hoeveelheid CO² (luchtkwaliteit) meet. In de 

ventilatiebox komt een vochtsensor voor het ventileren van de badkamer. 

• Vervangen van de groepenverdeling in de meterkast. Er komt een loze leiding voor 

zonnepanelen en elektrisch koken (indien technisch mogelijk).

• Aanbrengen van rookmelders in de hal en overloop.

Er zijn verschillende 
werkzaamheden

Werkzaamheden die we 
bij alle woningen doen



Voor de tegels, 
keukenkastjes, 
blad, greepjes, 
etc. kunt u 
kiezen uit 
verschillende 
kleurpakketten. 
Deze ziet u op 
pagina 5 t/m 8.
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Zonnepanelen
We kijken eerst of uw dak geschikt is, gelet op ligging en schaduwwerking van bomen. Zo ja, 

dan kunt u kiezen uit  6, 8, 9, 10 of 12 panelen. De panelen betaalt u via de servicekosten. Dit 

bedrag telt niet mee bij de jaarlijkse huurverhoging. Uw voordeel is altijd hoger dan de kosten. 

Bij dit boekje vindt u een interesseformulier voor de zonnepanelen en een flyer met veelgestelde 

vragen. 

Keuken, toilet en badkamer
Zijn de badkamer, keuken en/of het toilet in uw woning ouder dan 18 jaar en wilt u deze 

vernieuwen? Dan is het vervangen gratis. U betaalt daarvoor geen extra huur. 

Bij een nieuwe toilet krijgt u: 
• een nieuwe toiletpot 

• een nieuw wasbakje met kraan

• nieuwe wandtegels tot 1.20 meter hoogte

• nieuwe vloertegels

Werkzaamheden 
naar eigen keuze



Voor de tegels, 
keukenkastjes, 
blad, greepjes, 
etc. kunt u 
kiezen uit 
verschillende 
kleurpakketten. 
Deze ziet u op 
pagina 5 t/m 8. 

4

Bij een nieuwe keuken krijgt u: 
• een nieuw keukenblok met kastjes en blad

• nieuwe wandtegels

• nieuw stucwerk op de wand boven de nieuwe wandtegels  

(het nieuwe stucwerk kunt u zelf texen)

• een aansluiting voor een elektrische kookplaat

• vaatwasmachine-aansluiting (indien aanwezig) 

Bij een nieuwe badkamer krijgt u: 
• een nieuwe wastafel, mengkraan, wastafel plankje, spiegel

• een nieuwe toiletpot (indien aanwezig)

• een nieuwe douchekop met douchestang

• nieuwe wandtegels tot aan het plafond

• nieuwe antislip vloertegels

• nieuwe radiator

• een aansluiting voor een lamp boven de wastafel

• een stopcontact naast de wastafel

• wasmachineaansluiting (indien aanwezig)

• trekkoord voor het licht vervangen we door een lichtschakelaar

Werkzaamheden 
naar eigen keuze



Keuzes voor tegels in toilet, 
badkamer en keuken
Hieronder ziet u de verschillende tegelpakketten. De wandtegels zijn geglazuurd 15 x 20 cm (glanzend) met optioneel bijpassende 
accenttegel (zie volgende pagina hoe dit eruit ziet). In de douchehoek liggen een antislip vloertegels. De vloertegels zijn 15x15 cm.  

De kleuren in dit boekje kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. TIjdens het keuzemoment kunt u monsters van de tegels bekijken. 
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Keuzes voor tegels in toilet, 
badkamer en keuken

Mogelijkheden tegels in de keuken

Mogelijkheden tegels in de badkamer en toilet 
In de badkamer en het toilet kunt u kiezen voor effen wandtegels of tegels met een accentwand. Bij een accentwand is de 
wand in de hoek van de douche en de achterwand in het toilet een andere kleur. 
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Keuzes voor de keuken 

□ 
Model:  Elba klei

□ 
Model:  Elba schelp

□ 
Model:  Elba wit

□ 
Model:  Elba basalt

Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ MK 432 C □ R 5151 TR

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR□ MK 432 C

□ RVS wafel

RVS werkblad:

□ Spoelbak - Splash 100

Spoelbak:

Greenpanel® 
werkbladen:

Keuzepakketten
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□ Spoelbak - Splash 100

Spoelbak:

Greenpanel® 
werkbladen:

Keuzepakketten

□ 
Model:  Elba klei

□ 
Model:  Elba schelp

□ 
Model:  Elba wit

□ 
Model:  Elba basalt

Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ MK 432 C □ R 5151 TR

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ R 5151 TR

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ F 7920 TC

□ R 5151 TR□ MK 432 C

□ RVS wafel

RVS werkblad:

□ Spoelbak - Splash 100

Spoelbak:

Greenpanel® 
werkbladen:
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□ 
Model:  Elba warm eiken

□ 
Model:  Elba grafiet naaldhout

□ 
Model:  Elba olm

□ 
Model:  Elba gewassen eiken

Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ F 7919 TC □ F 8340 MP

□ F 7646 TC □ MK 432 C

□ 410
metaal
RVS

□ 521
metaal
mat nikkel kleurig

□ 402
metaal
mat nikkel kleurig

Keuzemogelijkheden grepen:

□ 401
metaal
mat nikkel kleurig

Plaatsing van de 

grepen geschiedt 

standaard horizontaal.

□ 271
metaal
nikkel kleurig

□ 644
metaal
RVS look

KeuzepakkettenKeuzes voor de keuken 
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Voor de tegels, 
keukenkastjes, 
blad, greepjes, 
etc. kunt u 
kiezen uit 
verschillende 
kleurpakketten. 
Deze ziet u op 
pagina 5 t/m 8. 

Wat kunt u kiezen?

Wat kunt u nog kiezen? U betaalt aan de aannemer
Badkamer opties:

Eenhendel wastafelmengkraan badkamer €  50,-

Thermostatische douchemengkraan €135,-

Douche-scherm €525,-

Verhoogde toiletpot +10cm €  25,-

Vrijhangend toilet €550,-

Aanbrengen toilet (als u nu geen toilet heeft) €1.500,- of €5,- huurverhoging per maand

Toilet opties (begane grond):

Verhoogde toiletpot +10cm €  25,-

Vrijhangend toilet €550,-

Keuken opties:

Extra onderkast met passtuk €212,-

Extra bovenkast €121,-

Verlengd aanrechtblad per 10 cm €  20,-

Afzuigkapkast (excl afzuigkap) €121,-

Afzuigkap €271,-

Gaskookplaat met sparing in blad €475,-

Elektrische kookplaat met sparing in blad €645,-

Aansluiten bestaande kookplaat met sparing in blad €  65,-

Vaatwasaansluiting inclusief elektra keuken
(alleen in combinatie met keukenvernieuwing)

€195,-

Eenhendel keuken mengkraan €  30,-

Tegen betaling kunt u kiezen voor extra opties
De extra opties kunt u alleen kiezen als u meedoet aan het vernieuwen van badkamer, keuken, 

en/of toilet. 

Betaling extra opties
Alle prijzen voor de extra mogelijkheden zijn inclusief montage en btw. Dit zijn eenmalige kosten 

en hebben geen invloed op uw huur. U betaalt de extra mogelijkheden vooraf aan de aannemer. 

Doet u dit niet? Dan plaatst de aannemer de extra mogelijkheden niet in uw woning. 

Oppluspakket
Bent u ouder dan 55 jaar? Of heeft u een medische indicatie? Dan kunt u gebruik maken van het 

Oppluspakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hogere toiletpot, een douchezitje en een extra 

trapleuning. U kunt dit opnemen bij de woningopname. 

Krijgt u geen nieuwe badkamer, maar wilt u toch een tweede toilet?
Tijdens de woningopname bij u thuis kijken we of dit bij u mogelijk is. De maandelijkse 

huurverhoging bedraagt €5,45 of een eenmalig bedrag van €1650,-. 
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Belangrijke afspraken
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Voordat het 
project start 
komen we bij u 
langs voor de 
woningopname.

Informatiebijeenkomsten op donderdag 6 juni en dinsdag 11 juni
U bent van harte welkom op één van de twee informatiebijeenkomsten: 

• Donderdag 6 juni van 15.00 tot 17.00 uur

• Dinsdag 11 juni van 19.00 tot 21.00 uur

De locatie voor beide bijeenkomsten is D’n Burgemister, Meiveld 3A. 

We geven een toelichting op het bewonersboekje. We vertellen wat de energiebesparende 

maatregelen voor uw woonlasten betekenen. En u kunt vragen stellen aan de medewerkers van 

’thuis en KnaapenGroep. Ook kunt u uw mening geven over het kleurvoorstel voor de gevel. 

Beide informatiebijeenkomsten zijn hetzelfde. U mag zelf weten naar welke bijeenkomst u 

komt. Voor kopers organiseren we op een ander moment een informatiebijeenkomst. 

Woningopname
We komen graag bij u langs voor de woningopname. Elke woning is anders en elke bewoner 

is anders. We richten onze woning anders in en ook bouwkundig gezien zijn er verschillen 

tussen de woningen. Daarom maken we een afspraak met u voor de woningopname. We 

vertellen u welke standaard werkzaamheden we aan uw woning uitvoeren. Wilt u een nieuwe 

badkamer, keuken of toilet? Dan vertellen wij of u hiervoor in aanmerking komt. Ook leggen 

we uit hoe u zich goed voorbereidt. De afspraken die we samen maken ondertekenen we en u 

ontvangt een bevestiging. 

We bespreken de volgende punten met u: 

• wat houden de werkzaamheden in

• wat moet u zelf doen

• wat er gebeurt met door u zelf aangebrachte veranderingen

• zijn er al schades aan de woning, meubels of vloerbedekking

• of er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn

• u tekent de akkoordverklaring



Belangrijke afspraken
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Bij het keuze-
moment staan 
wij voor u klaar 
om u te 
adviseren, want 
keuzes maken 
kan lastig zijn. 

Keuzemoment keuken, badkamer en toilet
Tijdens de woningopname plannen we een afspraak voor het keuzemoment. Bij het 

keuzemoment in Brembeek 23 zijn voorbeelden van de te kiezen opties voor de keuken, 

badkamer en toilet aanwezig. U ziet dan hoe het materiaal er in het echt uitziet, zodat u 

daarna een goede keuze kunt maken. We staan voor u klaar om u te adviseren, want keuzes 

maken kan lastig zijn. 

We willen bij het keuzemoment graag het volgende van u weten:

• Doet u mee met een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet?

• Welke kleur tegels, blad en kastjes wilt u graag?

• Wilt u nog extra mogelijkheden?

EHBO gesprek
Twee weken voordat we met de binnenwerkzaamheden in uw woning starten, komt een 

bewonersbegeleider bij u langs voor het EHBO gesprek (Eerste Hulp Bij Onderhoud). U krijgt 

een scheurkalender waarop u precies ziet wat, wanneer, waar gaat gebeuren in uw woning. 

Per dag geven we aan of er veel, gemiddeld of weinig overlast is. We vragen u straks uw 

spullen op tijd op te ruimen of aan de kant te zetten, zodat we meteen aan de slag kunnen. 

Om u hierbij te helpen krijgt u een voorbereidingskaart. Vragen kunt u gerust stellen!



Planning & route 
door de wijk

Vanaf augustus 
starten we met 
de het 
onderhoud bij u 
in de wijk. 

Wanneer bent u aan de beurt? 
Vanaf augustus beginnen we met de werkzaamheden. Op de afbeelding hieronder ziet u de 

route door de wijk. Als alles goed verloopt, is het hele project rond juni 2020 klaar. 

Is er een periode die bij u echt niet uitkomt, dan kunt u dat bespreken bij de woningopname. 

KnaapenGroep probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De definitieve 

startdatum hoort u tenminste 2 weken van te voren. 
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Planning & route 
door de wijk

Vanaf augustus 
starten we met 
de het 
onderhoud bij u 
in de wijk. 

Hoelang duurt het?
Het werk voeren we in twee fasen uit:

1. Werkzaamheden aan de binnenkant van de woning. 
Het vernieuwen van het achterdeurkozijn, het aanbrengen van het mechanisch  

ventilatiesysteem, keuken, badkamer en toilet duren maximaal 13 werkdagen. Voordat de 

aannemer in uw woning begint, krijgt u tijdens het EHBO gesprek bij u thuis de scheurka-

lender uitgelegd. Daarop ziet u per dag precies wie wat komt doen in uw woning en hoeveel 

dagen we in uw woning werken.

2. Werkzaamheden aan de buitenkant van de woning. 
Het vernieuwen van het dak en het isoleren van de gevel volgt een aantal weken later. Het 

werk aan het dak duurt ongeveer 4 werkdagen. Het werk aan de gevel duurt ook ongeveer  

4 werkdagen. Na de binnenwerkzaamheden bij uw woning krijgt u meer informatie over de 

werkzaamheden die we precies komen doen.  

We houden u op de hoogte!
U wilt natuurlijk goed op de hoogte blijven. Welke werkzaamheden voeren ze uit? Wat kan ik 

verwachten? Hoe bereid ik me goed voor? We houden u graag goed op de hoogte van alles 

wat er speelt door regelmatig nieuws te versturen. U kunt zelf aangeven of u nieuws liever via 

de post of per e-mail ontvangt. En wilt u alles nog eens teruglezen? Dat kan. Alle 

informatie over het project staat op uw persoonlijke pagina op https://knaapen.cobee.nl/. 

Na de bewonersavond ontvangt u inloggegevens. Ook versturen we sms-berichten om u te 

helpen herinneren aan belangrijke zaken. Meer informatie over onze communicatie hoort u 

tijdens de bewonersavond.
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Samen met u 
zoekt ’thuis 
naar de beste 
oplossing 
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De verbouwing betekent ook ongemak, stof en rommel. Tijdens de werkzaamheden zijn er 

werklieden in en aan uw woning aan het werk. Op de eerste dagen geeft het slopen en  

weghakken van de tegels stof en geluidoverlast. Er komt bouwverkeer in de buurt. En er 

staan tijdelijk containers op sommige parkeerplaatsen.

Dit doen we om de overlast te beperken:
• De werklieden gedragen zich als “gast” in uw woning.

• De werklieden dekken de vloeren in en naar de ruimten af.

• De werklieden vegen op het eind van de werkdag de vloeren schoon.

• Aan het eind van de werkdag is uw woning wind- en waterdicht.

• U krijgt tijdelijk een chemisch toilet.

• U krijgt tijdelijk een kookplaat.

• U kunt tijdelijk gebruik maken van een douchewoning.

• Rolluiken en zonwerking halen we kosteloos weg en plaatsen we (als de staat 

goed is) ook weer terug. 

Het zal misschien af en toe behelpen zijn. Tijdens en na de werkzaamheden moet u 

rekening houden met extra schoonmaakwerk. Ziet u om gezondheidsredenen op tegen de 

werkzaamheden? Bespreek dit dan bij de woningopname of meld dit al eerder bij Tijs Maassen, 

sociaal projectleider bij ’thuis. We kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn en wat de 

beste oplossing is. Tijs is bereikbaar via t.maassen@mijn-thuis.nl of via telefoonnummer  

(040) 249 99 74. 

Ongemak tijdens de
werkzaamheden



• Zorg dat u aanwezig bent tijdens de 

 werkzaamheden in uw woning.

• Vraag mogelijk hulp van familie, vrienden of 

 buren.

• Maak plaats, zodat de werklui er goed bij kunnen.

• Dek uw meubels af.

• Ruim kostbare spullen goed op.

• Gaat er iets mis? Neem dan binnen 1 werkdag 

contact op met uitvoerder Peter van Deursen.

Om alles goed te laten gaan hebben we uw hulp nodig
Voordat het werk begint moet u zelf dingen doen. Wat dit precies is hoort u tijdens de 

woningopname. Bijvoorbeeld meubilair tijdelijk aan de kant zetten. We vragen u dit, zodat de 

kans op schade aan uw spullen heel klein is. We spreken dan ook af welke zelf aangebrachte 

voorzieningen u moet weghalen (tijdelijk of definitief). Voordat we bij u starten met het 

onderhoud, organiseren we een opruimactie. U kunt dan overtollige huisraad en grof huisvuil 

kwijt in een afvalcontainer.

Wat verwachten wij 
van u?

Als het werk 
helemaal klaar 
is krijgt u van 
ons een 
vergoeding
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Na de werkzaamheden kijken we of alles goed is gegaan
Dit doen we tijdens de oplevering. Hiervoor maken we een afspraak met u. We 

kijken dan samen met u of de werkzaamheden netjes en goed zijn uitgevoerd. 

Is dit niet het geval, dan lossen we het binnen 3 werkdagen op. Mocht dat 

niet lukken, dan maken we op een later moment een afspraak met u.

Als alles klaar is krijgt u een vergoeding van ons
We begrijpen dat de werkzaamheden van grote invloed op uw 

dagelijkse leven kunnen zijn. Daarom krijgt u van 

ons, als we helemaal klaar zijn, een vergoeding. 

Extra onkosten vergoeden we niet. Denk hierbij 

aan het opnemen van vrije dagen, extra poetsen of 

het kopen van verf. Heeft u een huurachterstand? 

Dan verrekenen we de vergoeding met uw 

huurachterstand.

Dit zijn de vergoedingen: 

• Vernieuwen dak:  €150,-

• Toilet:   €  40,-

• Badkamer:   €115,- 

• Keuken:   €115,-

• Vergoeding elektrisch koken €  55,-



Huurverhoging
Door de extra isolatie op uw dak en het bijvullen van de spouwmuur is uw woning na het groot 

onderhoud energiezuiniger. Door de verbeteringen en energiebesparende maatregelen aan uw 

woning, stijgt uw huur met €13,- per maand. De huurverhoging is voor iedereen gelijk. 

Lagere maandelijkse woonlasten
Na de werkzaamheden is uw woning energiezuiniger. Dat betekent dat u gaat besparen op uw 

energierekening. Die besparing is hoger dan de stijging van de huur.  Door de besparing op 

uw energierekening worden uw maandelijkse woonlasten lager. Maandelijks gaat u er dan nog 

steeds op vooruit. Kiest u voor zonnepanelen? Dan bespaart u nog meer op uw woonlasten. 

Prettiger wonen
Uw energierekening gaat niet alleen omlaag. Ook woont u straks prettiger! Na de 

werkzaamheden is uw woning is beter geïsoleerd en u heeft een betere ventilatie. Hierdoor is de 

luchtkwaliteit in uw woning goed en heeft u geen last van tocht en kou.

Hieronder ziet u een uitleg over uw woonlasten na de werkzaamheden. 

• In de nieuwe situatie stijgt de huur en de energiekosten dalen, waardoor u maandelijks 

minder woonlasten heeft. 

• In de nieuwe situatie + zonnepanelen stijgen de huur en de servicekosten. De 

energiekosten dalen nog meer, waardoor u maandelijks nog minder woonlasten heeft.

• Hoeveel u precies bespaart is afhankelijk van uw energieverbruik en de huidige isolatie van 

uw woning.

Energiebesparing en 
woonlasten

Door de 
verduurzaming 
bespaart u op uw 
energierekening.

huidige
situatie

nieuwe
situatie

nieuwe
situatie + zonnepanelen

Servicekosten

Energiekosten

Besparing 
per maand

H

S

E

H

S

E

B

H

S

E

B

Huur

Maandelijkse
woonlasten
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In dit boekje staat veel informatie over het groot onderhoud aan uw woning. Voor een deel van 

de werkzaamheden vragen we een huurverhoging van € 13,- per maand. Dat is minder dan de 

gemiddeld te verwachten energiebesparing. Als tenminste 70% van de huurders akkoord is met 

de werkzaamheden en de bijbehorende huurverhoging, dan gaat het onderhoud door. 

Akkoordverklaring
Bij dit boekje vindt u een formulier met een akkoordverklaring. Bent u het eens met de 

verbeteringen aan uw woning? Dan kunt u het formulier ondertekenen en inleveren tijdens één 

van de twee informatiebijeenkomsten. Denkt u er liever nog even over na? Dat begrijpen wij 

heel goed. Het formulier kunt u ook tijdens de woningopname aan de uitvoerder geven.

Uw toestemming voor 
de werkzaamheden

Bij 70% 
akkoord gaat 
het groot 
onderhoud aan 
de woningen in 
de wijk door. 
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Wie voert het onderhoud uit? 
Aannemer KnaapenGroep voert het werk namens ‘thuis uit. Dat gebeurt in een zogenoemde 

‘ketensamenwerking’. ‘thuis, KnaapenGroep, Heezen en Sankomij werken in de uitvoering 

samen in één projectteam. Door beter samen te werken kan tijd bespaard worden en heeft u 

minder overlast. 



Vragen & aantekeningen
We geven graag 
antwoord op al 
uw vragen!

We doen ons best om u goed op de hoogte te houden van alles wat er speelt. Natuurlijk 

beanwoorden we graag uw vragen. Hieronder kunt u alvast uw vragen of opmerkingen 

noteren. Tijdens de bewonersavond en de woningopname kunt u uw vragen stellen. 



Meld schade meteen bij de uitvoerder van Knaapen
U en wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen en toch is er schade ontstaan? Neem 

dan binnen 1 werkdag contact op met de uitvoerder. Wacht u langer met het melden, dan is de 

oorzaak moeilijk te bewijzen. We kunnen de aannemer dan niet meer aansprakelijk stellen voor 

de schade.

Na uw melding komt de uitvoerder binnen twee werkdagen bij u langs om de schade te 

bekijken. Hij vult samen met u een schadeformulier in. U en ’thuis krijgen een kopie van het 

schadeformulier. De schade wordt, als het mogelijk is, meteen opgelost.

We  raden u aan om de schade ook meteen te melden bij uw verzekering. De aannemer is niet 

altijd verantwoordelijk voor de schade. Als u te lang wacht met melden, betaalt uw verzekering 

de schade misschien niet meer. Controleer daarom of uw eigen inboedelverzekering in orde is.

Neem bij 
schade binnen 
één werkdag 
contact 
op met de 
uitvoerder van 
KnaapenGroep.

Wat te doen bij schade?

Contactpersonen
Met wie krijgt u te maken en hoe kunt u hen bereiken?

Uitvoerders KnaapenGroep 
 

U kunt bij de uitvoerders van KnaapenGroep terecht 

voor alle technische vragen over de werkzaamheden 

in en aan uw woning. Zij zijn aanwezig van maandag 

t/m vrjidag van 7.30 tot 16.30 uur. 

Peter van Deursen (links) is uitvoerder voor de 

binnenwerkzaamheden. Hij is bereikbaar via 

peter.vandeursen@knaapen.nl of via  

06 31 78 19 42. 

Leon van Breugel (rechts) is uitvoerder voor de 

dakwerkzaamheden. Hij is bereikbaar via 

leon.vanbreugel@knaapen.nl of via 06 10 00 64 66.  

Sociaal projectleider ‘thuis
 

Tijs Maassen is vanuit ‘thuis het 

aanspreekpunt voor bewonersvragen 

tijdens het onderhoud. Ook voor vragen 

over het informatieboekje kunt u contact 

met hem opnemen. 

Hij is bereikbaar op maandag en   

woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 

uur. U kunt hem bereiken op telefoon-

nummer (040) 249 99 74 of door te  

mailen naar t.maassen@mijn-thuis.nl. 

Elle Lampe is vanuit KnaapenGroep uw 

bewonersbegeleider. Zij beantwoordt 

vragen, zoals: “wat kunt u van  

KnaapenGroep verwachten en wat  

verwachten wij van u”? Maar ook bij  

problemen of klachten zoekt Elle graag 

mee naar een passende oplossing. 

Op dinsdagen is zij van 8.30 tot 17.00 uur 

aanwezig in de wijk. U kunt Elle bereiken 

op telefoonnummer (0499) 491 606 of per 

email elle.lampe@knaapen.nl.

Bewonersbegeleider KnaapenGroep


