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Beste heer, mevrouw, 
 
De coronacrisis blijft zorgen voor vreemde en onzekere tijden. Ons kantoor is zeker tot en met  

19 mei gesloten. En wij werken nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis.  

Toch gaan veel dingen ook door. Bijvoorbeeld de voorbereiding van de werkzaamheden in uw 

woning. We gaan er vooralsnog vanuit dat we daarmee na de zomerperiode kunnen starten. 

Natuurlijk alleen als dat dan veilig is. Voor u en voor ons. 

Bewonersbrochure 

Wij hebben zo goed en duidelijk mogelijk opgeschreven wat we willen gaan doen in uw woning en op 

welke manier. Dat staat in de bewonersbrochure die we u bij deze brief toesturen. Mogelijk dat de 

coronacrisis straks bij de uitvoering om extra maatregelen vraagt. Waardoor de werkzaamheden 

bijvoorbeeld langer duren. Natuurlijk houden we u daarvan op de hoogte.  

In de brochure leest u daarnaast hoe we u bij de werkzaamheden ondersteunen. En wat we van u 

vragen om ze zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Onderhoud en energetische maatregelen 

Een deel van de werkzaamheden is onderhoud. Dat voeren we uit zonder extra kosten voor u. In de 

brochure leest u om welke werkzaamheden het gaat. Daarnaast voeren we energetische maatregelen 

uit. Met dit deel van de werkzaamheden verbeteren we uw woning en verhogen we het comfort. Dat 

geldt voor de isolatie van de buitenmuren, het dak en de kruipruimte, het aanbrengen van dubbel glas 

(HR++) in de nieuw te plaatsen kozijnen en het aanbrengen van mechanische ventilatie in uw woning. 

Ook de plaatsing van de zonnepanelen op uw dak valt hieronder.  

Voor de energetische maatregelen (exclusief de zonnepanelen) vragen wij een huurverhoging van 

€ 21,00 per maand. De zonnepanelen belasten wij door via de servicekosten. U betaalt daarvoor een 

vast bedrag per maand van € 18,00 per maand voor 6 zonnepanelen of € 24,00 per maand voor 8 

zonnepanelen (alleen op de ‘brede’ kopwoningen Prof. Henketstraat 34 en 44 en Ernst Casimirstraat 

15 en 41). 

Ondanks de huurverhoging en de bijdrage voor de zonnepanelen blijven uw totale woonlasten (huur 

en energiekosten bij elkaar opgeteld) minimaal gelijk. Mogelijk zelfs dat ze dalen. Dat komt doordat 

uw energielasten door de werkzaamheden flink minder worden. In de brochure leest u hier meer over.  

  



                         
  
 
  

2/2 

 

 

Wij hebben uw instemming nodig 

Voor alle energetische maatregelen geldt, dat als 70% van alle huurders uit uw complex ermee 

instemt, wij de werkzaamheden in alle woningen kunnen uitvoeren. Dat betekent dat iedereen dan 

moet meewerken en ook de bijbehorende huurverhoging en bijdrage in de servicekosten moet 

betalen. 

Vult u het instemmingsformulier in voor 18 mei? 

Behalve de brochure sturen wij u bij deze brief een instemmingsformulier toe waarop u kunt 

aangeven of u akkoord gaat met de verbeteringen en de daarbij behorende 

huurverhoging/aanpassing van de servicekosten. Wilt u het ingevulde formulier in bijgevoegde 

antwoordenvelop terugsturen? In de brievenbus doen van de Prof. Henketstraat 14 kan ook. 

Proef- en modelwoning 

Wij hadden u graag persoonlijk rondgeleid in de modelwoning om u alles wat er verbetert te laten 

zien. Dat lukt helaas door de corona richtlijnen nu niet. Toch geven we u graag een indruk van hoe 

uw woning er na de werkzaamheden uit komt te zien. Met de foto’s in de brochure krijgt u daarvan al 

een goed beeld. En in onze video van de modelwoning neem ik u mee door elke ruimte en ziet u wat 

er verandert. Deze video kunt u bekijken op onze website via vidomes.nl/projecten/prof-henketstraat-

en-ernst-casimirstraat/ 

Zodra de richtlijnen het toelaten nodigen wij u graag alsnog uit om zelf een kijkje te komen nemen in 

de modelwoning. Als u in aanmerking komt voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet, dan kunt 

u daar meteen zien welke keuzes u heeft voor tegels, keukenfronten en dergelijke. 

Enthousiast na het lezen van de informatiebrochure? 

Daar hopen wij op. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft. Stel deze gerust, maar 

op een wat andere manier dan u van ons gewend bent. Door de coronacrisis is ons kantoor in ieder 

geval tot 20 mei gesloten en werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Telefonisch zijn wij alleen 

bereikbaar voor spoedsituaties.  

 

Hoe kunt u toch uw vragen stellen of contact mij opnemen? 

Dat kan door het contactformulier bij deze brief in te vullen en op te sturen naar ons gratis 

antwoordnummer: Vidomes, Antwoordnummer 10104, 2600 VB Delft. In de brievenbus doen van de 

woning aan de Prof. Henketstraat 14 kan ook. Of stel uw vraag via vidomes.nl/contact. 

Wij nemen na ontvangst van het contactformulier zo snel mogelijk contact met u op.  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens ERA-Contour 

           

Jolanda Kouwenoord 

medewerker projectbegeleiding en communicatie 

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.   
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