
 
 
 
 
 

 
Nieuwe badkamer, keuken en/of toilet 
 

Jacob Gilleshof 
 
 

 

Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 3 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 3) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 

mailto:bewonerszaken@willemsvgo.nl
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 4 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 4) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 5 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
  

mailto:bewonerszaken@willemsvgo.nl
mailto:bewonerszaken@willemsvgo.nl


  
 
 

 
Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 6 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 6) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 7 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 7) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 8 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 9 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 9) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 10 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 10) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
  

mailto:bewonerszaken@willemsvgo.nl
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 11 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 11) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 12 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 12) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 13 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 14 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 16 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 16) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 17 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 18 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 19 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 19) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 20  
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 20) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 21 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 21) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 22 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 23 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties is beoordeeld of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. 
Wilt u liever uw huidige badkamer, keuken en/of toilet behouden? Dat kan! Geef hieronder uw keuze 
aan.  
 
De volgende ruimte(s) van uw woning (Jacob Gilleshof 23) is/zijn toe aan vervanging: 
 
Badkamer 

☐ Ja, ik wil een nieuwe badkamer 

☐ Nee, ik wil mijn huidige badkamer behouden 

 
Keuken 

☐ Ja, ik wil een nieuwe keuken 

☐ Nee, ik wil mijn huidige keuken behouden 

 
Toilet 

☐ Ja, ik wil een nieuwe toilet 
☐ Nee, ik wil mijn huidige toilet behouden 

 
Overlast 
Het vervangen van de badkamer, keuken en/of toilet zorgt voor overlast van stof en geluid. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u géén gebruik maken van deze ruimte(s). Wij zorgen voor tijdelijke 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een douchewoning, een mobiele keuken en/of een chemisch toilet,. 
Let op: Voor de werkzaamheden moet u thuis zijn om de werklieden binnen te laten. 
 
Wilt u deze brief invullen en vóór vrijdag 13 september in de brievenbus van de proefwoning (Jacob 
Gilleshof 26) doen? 

 
Na ontvangst van uw brief: uitnodiging inloopbijeenkomst 
Kiest u voor het vervangen van uw badkamer, keuken en/of toilet? Dan ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in de proefwoning. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer 
informatie over de werkzaamheden en ziet u de keuzeopties voor tegels, kastjes en kranen.  
 
U geeft uw keuzes direct aan ons door op de inloopbijeenkomst, door het invullen van een 
keuzeformulier.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 24 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 25 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging.  
 
Afgelopen juni hebben wij bouwkundige inspecties gedaan. U was in deze periode op vakantie. 
Daarna hebben wij u helaas niet kunnen bereiken voor het maken van een nieuwe afspraak. Tijdens 
de inspecties beoordelen wij of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe is/zijn. Dit 
hebben wij daarom nog niet kunnen beoordelen.  
 
Wilt u ons deze week bellen op 06 8132 1936? Dan plannen wij een afspraak met u in voor de 
bouwkundige inspectie en laten wij u daarna weten of uw badkamer, keuken en/of toilet toe is aan 
vervanging.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
  



  
 
 

 
Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 27 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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Aan de bewoners van  
Complex 1004 Jacob Gilleshof 28 
Te DELFT 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
De werkzaamheden aan uw woning beginnen in oktober. Bij sommige woningen is ook de badkamer, 
keuken en/of toilet toe aan vervanging. In juni hebben wij hiervoor bouwkundige inspecties 
uitgevoerd.  
 
Tijdens de inspecties hebben wij beoordeeld of uw keuken, badkamer en/of toilet aan vervanging toe 
is/zijn. Uw badkamer, keuken en toilet zijn niet toe aan vervanging.  
 
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 
bewonerszaken@willemsvgo.nl   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simone Oomen & Tania Knaap 
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