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1 Inleiding 
 

Vidomes vindt het belangrijk om haar woningbezit toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat we onze 

woningen verbeteren en energiezuiniger maken. Dat heeft als voordeel dat u lagere maandlasten krijgt en een 

hoger woongenot. Met het verbeteren van onze woningen dragen we ook bij aan een schonere wereld. Zo zorgen 

we ervoor dat uw (klein)kinderen in de toekomst ook prettig kunnen wonen.  

 

Het zijn rare tijden. Normaal hadden we u uitgenodigd in de modelwoning. Hier hebben we alle werkzaamheden 

die we ook bij u gaan doen, al uitgevoerd. Helaas is het vanwege het coronavirus niet mogelijk om de modelwoning 

te bezoeken. Daarom hebben we zo veel mogelijk informatie en foto’s in dit boekje gezet. In de hoop dat dit, 

samen met het filmpje over de modelwoning op onze website, voldoende voor u is om een weloverwogen keuze te 

maken. Uiteraard kunt u na het lezen van het boekje alle vragen stellen die u heeft en nodigen wij u, wanneer dit 

weer kan, graag uit om de modelwoning alsnog te bekijken. 

Informatieboekje 

In dit informatieboekje leest u welke werkzaamheden we gaan uitvoeren, hoe we dit doen en welke hinder of 

overlast u hiervan kunt ervaren. Ook leest u over wat u van Vidomes en ERA Contour kunt verwachten, wat wij van 

u vragen en over de planning, de contactpersonen en het vervolg.  

Onderhoudswerkzaamheden aan uw woning 

Na de zomer van 2020 starten we met onderhoudswerkzaamheden aan de woningen in de Prof. Henketstraat en 

Ernst Casimirstraat. Ook voeren we energetische maatregelen uit. De voorbereidingen hiervoor zijn zoals u weet 

volop in gang. Na afloop van de werkzaamheden is uw woning verbeterd, energiezuiniger en woont u 

comfortabeler. Ook bereiden we uw woning voor op een aardgasvrije toekomst.  

Uw energiekosten dalen 

Wij vinden het belangrijk dat uw woning betaalbaar blijft. Uw woning wordt energiezuiniger en dus dalen uw 

energiekosten bij gelijkblijvend gebruik. 

Bedankt voor uw geduld en medewerking 

Wij doen er alles aan om het onderhoud aan uw woning zo vlot en voorspoedig mogelijk uit te voeren. Helaas 

veroorzaken de werkzaamheden overlast. We begrijpen dat dit vervelend voor u is, maar we proberen de overlast 

en hinder tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

 

 
 

 

Lees deze brochure goed en bewaar hem tot na de werkzaamheden! 

Na het onderhoud: 

• Bespaart u bij gelijkblijvend gebruik op uw energierekening; 

• Woont u in een energiezuinige en duurzame woning; 

• Behoren tocht, vocht en kou tot het verleden; 

• Heeft uw woning een gezond binnenklimaat; 

• Is uw woning toekomstbestendig. 
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2 Even voorstellen 
Bij de onderhoudswerkzaamheden zijn veel personen betrokken. Uiteraard medewerkers van Vidomes, maar ook  

medewerkers van ERA Contour. Hieronder stellen wij deze mensen aan u voor. U ziet meteen wie wat doet en bij 

wie u terecht kunt voor vragen. 

 

Medewerkers Vidomes 

 

 

Naam: Jolanda Kouwenoord 

Functie: medewerker Projectbegeleiding en Communicatie 

E-mailadres: mpc@vidomes.nl 

Telefoonnummer: 088-845 66 00 

 

Jolanda verzorgt en begeleidt alle projectcommunicatie. 

 

Naam: George Dofferhoff 

Functie: opzichter Projecten 

Telefoonnummer: 088- 845 66 00 

 

George begeleidt en controleert de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt bij 

hem terecht met vragen over de uitvoering. 

 

Naam: Erik van den Maagdenberg 

Functie: projectleider vastgoed 

Telefoonnummer: 088- 845 66 00 
 

Eric is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij heeft tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden regelmatig overleg met de aannemer en 

opzichter projecten. 

 

Naam: Raoul Heij 

Functie: projectontwikkelaar 

 
Raoul is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het project. Hij is vooral 

achter de schermen bezig. 

 

Naam: Ilona Warmerdam 

Functie: junior projectontwikkelaar 

 
Ilona ondersteunt Raoul en is net als hij vooral achter de schermen bij het project 

betrokken. 
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Medewerkers aannemersbedrijf ERA Contour 

 

 

Naam: Rob Kersbergen 

Functie: uitvoerder 

Telefoonnummer: 06-12029991 

E-mailadres: HenketenCasimirstraat@eracontour.nl 

 

Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder van ERA Contour dagelijks van 

7.00 tot 16.00 uur op de bouwplaats aanwezig. Hij heeft een kantoor in de 

uitvoerderswoning Prof. Henketstraat 14. De uitvoerder is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt de vakmensen aan. 

 

Naam: Saskia van Seeters 

Functie: bewonersbegeleider en communicatie 

Telefoonnummer: 06-12029991  

E-mailadres: saskia.vanseeters@eracontour.nl 

 

Saskia is voor dit project de bewonersbegeleider. Heeft u vragen over het 

project of andere zaken die niet te maken hebben met techniek? Stel ze dan 

aan Saskia. 

 Naam: Raymond Vos  

Functie: Projectcoördinator  

 

Raymond is voor de technische zaken verantwoordelijk, zoals bijvoorbeeld 

de inkoop en daarnaast contactpersoon tussen Vidomes en de 

onderaannemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe bereikt u onze medewerkers en die van ERA Contour? 

Onze medewerkers en die van ERA Contour zijn ook nu al regelmatig in uw complex aanwezig. Schiet ons 

vooral aan als u vragen heeft of neem op een andere manier contact met ons op. Tijdens de uitvoering van 

de werkzaamheden organiseren we spreekuren. 

 

Calamiteiten 

Bij calamiteiten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunt u - buiten kantoortijden - contact 

opnemen met de 24-uurs servicedienst van ERA Contour. Het telefoonnummer is: TBI Direct 0900-8243473 
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3 Onderhouds- 

werkzaamheden 
 

Binnenkort starten we met geplande en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. Wij noemen dit 

‘dringende werkzaamheden’. Belangrijk om te weten is dat uw medewerking hieraan verplicht is.  

Proef- en modelwoning 

De Prof. Henketstraat 18 is een lege woning die wij gebruiken als proef- en modelwoning. U kunt hier zien hoe uw 

woning wordt als de werkzaamheden straks zijn uitgevoerd. Nu even niet in het echt, maar wel op de foto’s in dit 

boekje en op het filmpje wat we er hebben gemaakt. Tijdens de werkzaamheden heeft de uitvoerder zijn kantoor in 

de Prof. Henketstraat 14. U kunt hier binnenlopen als u vragen heeft. 

 

 

 

   

      

Welke onderhoudswerkzaamheden voeren wij uit? 

De volgende onderhoudswerkzaamheden voeren we in en aan uw woning uit: 

 

- Behandelen van zwam en houtrot 

- Saneren van asbest, waar dat voor de werkzaamheden nodig is 

- Vervangen van de kozijnen, ramen en deuren, inclusief de beglazing; het kozijn waar de voordeur in zit 

wijzigt niet. 

- Daar waar nodig gevelonderhoud 

- Nieuw dak, inclusief goten en regenpijpen 

- Schilderwerk 

- Aanpassingen meterkast 

- In sommige woningen: vervangen badkamer, keuken en toilet 
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Behandelen van zwam en houtrot 

In een aantal woningen zijn de balken en/of vloerdelen onder de begane grond vloer aangetast door houtrot. 

In die woningen behandelen we dat. We nemen apart contact op met de bewoners van de woningen waar dit het 

geval is. In de woningen waar de kruipruimte droog is en het hout intact hoeft niets te gebeuren.  

 

Hoe? 

We behandelen de balken met een middel tegen zwam. In de enkele woning waar alleen een behandeling tegen 

zwam niet volstaat, vervangen we ook één of meer balken en vloerdelen. Wat er precies nodig is en hoe we dat 

doen verschilt per woning. We hebben inmiddels contact gehad met de bewoners van de woningen waar dit speelt.  

 

Overlast? 

U kunt op de dag van de bestrijding niet op de begane grond van uw woning terecht. Dat geldt ook voor huisdieren 

als u die heeft. Op de 1e verdieping of in de tuin verblijven kan wel. Aan het eind van de dag kunt u uw hele woning 

weer gebruiken.  

 

U kunt enige dagen last hebben van de geur van het bestrijdingsmiddel. Goed ventileren helpt deze geur zo snel 

mogelijk weer uit uw woning te halen. 

 

Wanneer? 

We hopen de behandeling van de zwam vooruitlopend op de andere werkzaamheden in juni uit te voeren. Op die 

manier spreiden we de overlast die u van alle werkzaamheden heeft enigszins. 

 

Saneren asbest 
In de panelen onder uw kozijnen zit asbest. Dat halen we voordat we de kozijnen vervangen weg. Er komen 

nieuwe, goed geïsoleerde, panelen voor in de plaats. Ook kan er asbest zitten in oude vloerafwerking, 

bijvoorbeeld in colovinyl, of in de lijmlagen daarvan. Als dat ligt op een plek waar vakmensen moeten 

werken, halen we die vloerafwerking eerst weg. U krijgt in dat geval een tegemoetkoming in de 

kosten voor nieuwe voerafwerking (zie hoofdstuk 11). 

 
Waarom? 

Asbest kan risico’s opleveren voor de gezondheid. Dit risico treedt pas op als vezels zijn 

losgekomen door bewerking van asbest. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om uw gezondheid als u in een 

woning met asbesthoudend materiaal woont wat niet is bewerkt.  

Hoe? 

Het asbest wordt verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.  

 

De asbesthoudende panelen halen we vanaf de buitenkant weg, voordat we de kozijnen vervangen. De 

asbestsaneerders hebben hiervoor een werkdag nodig. U kunt uw woning gewoon gebruiken, maar wij vragen u de 

woning in en uit te gaan via de achterdeur en aan de voorkant van uw woning geen ramen open te zetten. 

 

Asbesthoudende vloerbedekking in uw woning halen we alleen weg als dat voor de werkzaamheden nodig is. Na 

het weghalen van asbesthoudend materiaal uit uw woning controleren we voor de zekerheid met een speciale 

meting of er geen asbesthoudende vezels in uw woning terecht zijn gekomen.  

 

Overlast? 

U kunt op de dag dat we de asbesthoudende panelen onder de kozijnen aan de voorkant van uw woning weghalen 

uw voordeur niet gebruiken. Over het saneren van asbesthoudend materialen in uw woning maken wij aparte 

afspraken met u. De mate van overlast hangt af van wat we precies moeten weghalen. Daarvan hangt ook af of u 

in (een deel van) uw woning kunt blijven of niet. 
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Vervangen kozijnen, voor- en achterdeur 

We vervangen alle kozijnen in de buitengevels van uw woning door kunststofkozijnen en ramen. Ook krijgt u een 

nieuwe houten voordeur en kunststof achterdeur. Het kozijn van de voordeur is nog van goede kwaliteit, dus die 

vervangen we niet. Het hang- en sluitwerk van de nieuwe ramen en deuren voldoet aan de eisen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op de voor- en achterdeur krijgt u nieuwe, gelijksluitende, sloten. Uw sleutel werkt 

daardoor op beide deuren. 

 

Kozijnen 

De indeling van de kozijnen wijzigt. Op de afbeeldingen hieronder ziet u hoe de indeling wordt.  

 
 
 

 
 

Voorgevel: 

➢ In de woonkamer komt een groot vast raam, met daarnaast een draaikiepraam met een rooster erboven.  

➢ In de slaapkamer komt een groot vast raam, met daarnaast een draaikiepraam met een rooster erboven. 

➢ In de douche (in sommige woningen het washok) komt een kiepraam met matglas, dat naar binnen toe 

opent.  

 

    

 

Voorgevel (kopwoning): 
➢ In de extra slaapkamers komt een raam met vast glas met een rooster erin en daarnaast een 

draaikiepraam. 

➢ Als de douche in de kopgevel zit komt daar een klein draaikiepraam met matglas een rooster. 
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Achtergevel: 

➢ In de woonkamer komt een vast raam, met daarnaast een draaikiepraam met een rooster erin. 

➢ In de keuken komt een raam met vast glas met een rooster erin; de achterdeur is vergelijkbaar aan de deur 

die u nu heeft, maar wel veel beter geïsoleerd. Het raam in de keuken heeft straks een rooster en kan niet 

meer open. 

➢ In de grote slaapkamer komt een raam met vast glas met een rooster erin. In de kleine slaapkamer (in 

sommige woningen de douche) komt een draaikiepraam met een rooster erin. 

 

    

  

  

Achtergevel (kopwoning): 

➢ In de kopwoning krijgt de tweede slaapkamer behalve een draaikiepraam ook een vast raam met een 

rooster erin. 

 

In de hele woning verdwijnen alle klepraampjes. De nieuwe ventilatieroosters nemen de functie van deze raampjes 

over. Ze zorgen voor precies de juiste hoeveelheid frisse lucht om, samen met de nieuwe mechanische ventilatie, 

de luchtkwaliteit in uw woning zo goed en gezond mogelijk te houden. Een raam open zetten om even door te 

luchten kan door de draaikiepramen in de meeste vertrekken nog steeds. In de keuken zet u hiervoor de deur naar 

de tuin op een haak. 

 

Let op: hangt uw raambekleding nu in of op het kozijn? Mogelijk past deze na de werkzaamheden niet meer, 

omdat u in de nieuwe kunststofkozijnen niet mag boren. Ook zonneschermen die op het kozijn zijn bevestigd 

kunnen straks niet meer terug. Over hoe we u hierin tegemoet komen leest u verderop in dit informatieboekje 

(hoofdstuk 11, kopje vergoedingen) 
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Hoe vervangen we kozijnen? 

Voor de start van de werkzaamheden dekken we de vloeren rond de kozijnen waar we moeten zijn af. Op die 

manier zorgen we ervoor dat uw vloerafwerking niet beschadigd. Ook de looppaden naar de werkplek toe dekken 

we af.  

 

Een dag later halen we de kozijnen die we op die dag vervangen ’s morgens vanaf de buitenkant weg. Zoveel 

mogelijk aansluitend plaatsen we de nieuwe kozijnen. We zorgen er in ieder geval voor dat deze aan het einde van 

de werkdag in uw woning zitten. Het vervangen van de kozijnen duurt één dag per kant van uw woning. De 

afwerking volgt in de dagen daarna. Daarvoor moeten we (ook) bij u binnen zijn. 

 

We vervangen de kozijnen nooit tegelijk aan de voorkant en achterkant van uw woning. Daar zitten minimaal een 

paar dagen tussen. Zo zorgen we ervoor dat u tijd heeft om spullen waar nodig van voor naar achteren toe te 

verplaatsen (of andersom).  

 
Overlast? 

Het vervangen van de kozijnen geeft veel gedoe in uw woning. Uw meubels moeten opzij, de raambekleding moet 

weg, vloeren zijn afgeplakt en er lopen mensen heen en weer. Ook heeft u meerdere dagen geluids- en 

stofoverlast en mogelijk last van kou. U hoort van tevoren welke ruimte u precies vrij moet maken. Lukt verplaatsen 

van bijvoorbeeld zware meubels u zelf, ook met hulp van familie, buren of vrienden, niet? Geef dat vooral aan in 

het gesprek dat u met de bewonersbegeleider heeft! Wij kijken dan samen met u of en op welke manier we u 

kunnen helpen.  

 

Voordeur 

Op pagina 6 staat een foto van de nieuwe voordeur. De deur is staalblauw. Dit is de kleur waarvoor de meesten 

van u kozen. Alle draaiende delen (ramen) in de kozijnen, de achterdeur en de deur naar de berging krijgen ook 

deze kleur blauw.  

Gevelonderhoud 

Het vervangen van het voegwerk is alleen nodig op de kopgevels van de hoekwoningen Prof. Henketstraat 2 en 

44. Aan de andere gevels is alleen hier en daar wat klein herstelwerk nodig. Ook het reinigen van de gevels is niet 

nodig. Dit is prettig voor u, want de werkzaamheden zijn sneller klaar en er is minder (geluids)overlast.   

 

Nieuw dak, inclusief goten en regenpijpen 
Uw woning krijgt een nieuw, beter geïsoleerd dak. Over de zonnepanelen die we op het dak willen leggen leest u 
meer in hoofdstuk 5. 

Schilderwerk 

We schilderen het houtwerk van de bergingen aan de buitenkant en de binnen- en buitenkant 

van het kozijn van uw voordeur. 

 
Aanpassingen meterkast 

We moderniseren uw meterkast, zodat deze weer voldoet aan de laatste normen.  

Hoe?  

U krijgt een nieuwe groepenkast. Daarmee zorgen we ervoor dat we de nieuwe 

installaties (mechanische ventilatie, zonnepanelen, elektrisch koken) goed en veilig 

kunnen aansluiten en er geen storingen in het elektranet van uw woning ontstaan.  

Overlast? 

Tijdens de werkzaamheden heeft u tijdelijk geen stroom. Een deel van de 

werkzaamheden vindt plaats in de kruipruimte onder uw woning. Als daar wordt 

gewerkt staat het vloerluik open en kunt u de voordeur niet gebruiken. 

 

In sommige woningen: vervangen badkamer, keuken en toilet 

Bij veel bewoners hebben we deze ruimtes al vernieuwd bij de laatste renovatie in 2008. 

In andere woningen zit nog een oude keuken, badkamer en/of toilet. Die willen we nu graag vervangen. Meer 

hierover leest u in het volgende hoofdstuk. 
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4 Badkamer, keuken 

en toilet 
 
 
 

In de woningen waar nog een oude badkamer, keuken of toilet zit willen we die nu gaan vervangen. U hoort het 

van ons als dat voor een of meer ruimtes in uw woning geldt. 

 

Zeker het vernieuwen van badkamer en toilet geven veel overlast. Is dat u door omstandigheden te veel? Geef dat 

dan bij ons aan! Wij kijken dan, als het om technische redenen echt niet kan wachten, samen met u op welke 

manier we u kunnen ondersteunen. 

 

Over wat er bij het vervangen van badkamer, toilet en keuken komt kijken leest u hieronder. 

 

Nieuwe badkamer 
Komt uw badkamer in aanmerking voor vervanging, dan vervangen we alle tegels. Die op de wand én op de vloer.  
 
Hoe? 
Als we uw badkamer vernieuwen, dan saneren we ook de asbesthoudende standleiding en vervangen we die door 
een van PVC. Voor uw begrip: de standleiding is de grote buis die loopt in de leidingschacht in de hoek van de 
badkamer. Hij loopt door naar beneden en komt uiteindelijk uit op het gemeenteriool.  
 
We halen de hele standleiding weg. Dus ook het deel dat zit in de leidingschacht in de hal bij de voordeur. 
De nieuwe standleiding timmeren we in de hal af. De verdere afwerking (schilderen of behangen) verzorgt u zelf. In 
de badkamer brengen we op de aftimmering nieuwe tegels aan. De wandtegels komen in de hele badkamer tot 
aan het plafond. U kiest zelf uit het keuzepakket van Vidomes welke tegels u wilt.  
 
Behalve nieuwe tegels krijgt u een nieuwe waterbesparende douchekop en een thermostatische 
douchemengkraan. Daarnaast plaatsen we een nieuwe wastafel met kraan, spiegel en planchet. Bij de wastafel 
komt een spatwaterdicht stopcontact en boven de wastafel een lichtpunt. Het armatuur (de lamp) plaatst u zelf. 
 
 

    
 
 
Overlast 
Het vernieuwen van de badkamer brengt overlast met zich mee. Vooral het weghakken van de oude tegels en het 
vervangen van de standleiding geeft veel geluids- en stofoverlast. Ook kunt uw badkamer zo’n 10 werkdagen niet 
gebruiken. Op sommige van die dagen werken we niet aan de ruimte, maar moet bijvoorbeeld het stucwerk 
drogen. 
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U kunt op de dagen dat we met uw badkamer bezig zijn in de rustwoning douchen. Wij zorgen ervoor dat de 
badkamer in deze woning één keer per dag wordt schoongemaakt als hij door bewoners van meerdere woningen 
tegelijk wordt gebruikt. Wij rekenen er daarnaast op dat u de douche zelf na gebruik netjes achterlaat. Meer over 
de rustwoning leest u in hoofdstuk  11. 
 

Nieuw toilet 
Komt uw toilet in aanmerking voor vervanging, dan vervangen we alle vloer- en wandtegels. Ook krijgt u een 
nieuwe toiletpot en fonteintje 
 
Hoe? 
We halen de oude toiletpot, tegels en het fonteintje weg. U kiest zelf uit het keuzepakket van Vidomes welke 
nieuwe tegels u wilt. Vernieuwen we ook uw badkamer? In dat geval krijgt u in beide ruimtes dezelfde tegels!  
 

We tegelen het toilet tot op ongeveer 1,20 meter hoogte. Ook als u nu tegels heeft 
tot aan het plafond. De muren boven het tegelwerk sauzen we. Als u nu een 
verhoogde toiletpot heeft, krijgt u ook een verhoogde pot terug. Heeft u nu geen 
verhoogde pot, maar wilt u die wel? Dan kunt u daar tegen meerprijs voor kiezen. U 
kunt zonder meerprijs kiezen voor een vlakspoel toilet in plaats van een diepspoel 
toilet. 

 
Overlast 
Vooral het weghakken van de oude tegels geeft geluids- en stofoverlast. Daarnaast 
kunt u uw eigen toilet ongeveer een week niet gebruiken. Tijdens de dagen dat uw 
toilet buiten gebruik is plaatsen we een noodtoilet. Het toilet is een droogtoilet, dit 
betekent dat u dit toilet niet met water doortrekt. U kunt zelf bepalen waar we hem 
neerzetten.  
 
 

 

Nieuwe keuken 

Komt uw keuken in aanmerking voor vervanging, dan vervangen we het keukenblok, het tegelwerk rondom en de 

kraan. Als er asbesthoudende vloerbedekking in uw keuken ligt halen we die eerst weg. In hoofdstuk 11 leest u 

hoe we u in dat geval in de kosten voor nieuwe vloerafwerking tegemoet komen. 

 

Hoe? 

In de keuken krijgt u een nieuw standaard keukenblok en bijbehorende bovenkastjes. Vidomes heeft voor de 

keuken een keuzepakket. Hieruit kiest u zelf uw kastfronten, grepen, aanrechtblad en tegels. Het nieuwe 

keukenblok plaatsen we net als nu op de woning scheidende wand en of tegen de achtergevel. Naast nieuwe 

tegels boven het aanrechtblad krijgt u een nieuwe kraan. Is de wand tegenover het keukenblok nu betegeld? Dan 

vervangen we die tegels ook. Op het muurtje tegenover het keukenblok maken we een aansluiting voor de 

wasmachine. 

 
Overlast? 

De meeste overlast heeft u van het weghakken 

van de huidige tegels. Daarnaast kunt u uw 

keuken tijdelijk niet gebruiken. Het vernieuwen 

van de keuken duurt ongeveer 10 werkdagen.2   

van de keuken 

Extra keuzemogelijkheden 

U kunt tegen huurverhoging of betaling voor een 

aantal extra opties kiezen. Bijvoorbeeld voor een 

ladekast in plaats van een gewoon keukenkastje 

of voor een verlengd aanrechtblad. Wij nodigen u 

straks als dat weer kan graag uit in de 

modelwoning om te zien wat er kan. Of we 

informeren u op een andere manier nader. 
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5 Energetische maatregelen 
 

Een schone wereld en een beter milieu zijn belangrijk. Voor nu en onze toekomst. Met elkaar willen we toch een 

zorgeloze toekomst voor onze (klein)kinderen?  

 

Vidomes werkt graag mee aan een schone wereld. Daarom maken we bewuste keuzes voor bijvoorbeeld de 

bouwmaterialen en gebruiken we milieuvriendelijke verf. Uw woning wordt tijdens de werkzaamheden 

energiezuiniger gemaakt. Hiermee daalt uw energieverbruik en de CO2-uitstoot.  

 

De energiemaatregelen die wij hieronder uitleggen voeren wij uit als minimaal 70% van alle bewoners instemt met 

het plan. In hoofdstuk 5 ‘’Lagere woonlasten: ons voorstel’’ leggen wij dit verder aan u uit.  

Comfortabeler wonen met lagere woonlasten, hoe kan dat? 

Uw woning wordt beter geïsoleerd, waardoor er minder warmte verloren gaat. Ook zorgt betere isolatie voor minder 

tocht en kou. Dit verhoogt uw woongenot en zo woont u comfortabeler. Bijkomend voordeel is dat uw totale 

woonlasten (uw huur-en energierekening bij elkaar opgeteld) dalen.  

Welke energetische maatregelen voeren we uit? 

De volgende energiemaatregelen voeren we uit: 

- Dakisolatie; 

- Zonnepanelen; 

- Spouwmuurisolatie; 

- Vloerisolatie; 

- HR++ glas; 

- Mechanische ventilatie. 

Hieronder leest u meer over de energiemaatregelen. 

 
Dakisolatie  

We brengen een nieuw, beter geïsoleerd dak aan. Op het dak komen nieuwe dakpannen. Alle woningen krijgen 

aan de achterzijde een dakraam van 55 x 78 cm. Ook als u nu geen raam heeft krijgt u er een. 

Waarom? 

Veel van de warmte verlaat een woning via het dak. Dit warmteverlies verminderen we, doordat we een nieuw, 

goed geïsoleerd dak aanbrengen. Hierdoor bespaart u op uw energiekosten. 

Hoe? 

- We halen eerst de huidige dakpannen en panlatten weg. 

- Ook het stuk van de schoorsteen op het dak verdwijnt. 

- Op de bestaande balken leggen we een flinke isolatielaag. 

- Daarin maken we een sparing voor het nieuwe, goed geïsoleerde, dakraam 

- Op de isolatielaag komen nieuwe rode dakpannen. 
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Overlast? 

Om het dak op een veilige manier te vervangen plaatsen we een steiger rondom een blok woningen. Door de 

steiger kunt u mogelijk uw woning wat minder makkelijk in en uit dan normaal. Van tevoren bespreekt de uitvoerder 

met u wat dit voor uw voor- en achtertuin betekent. De steiger gebruiken we ook voor het uitvoeren van de 

gevelwerkzaamheden. Hierover leest u verderop meer.  

 

Het vervangen van het dak geeft veel overlast. Die overlast bestaat vooral uit herrie, veroorzaakt door bijvoorbeeld 

het wegbreken van de schoorsteen en het zagen van de sparing voor het nieuwe raam in het dak. Daarnaast 

moeten we in uw woning zijn om nieuwe doorvoeren te maken door het dak. Voor de nieuwe mechanische 

ventilatie en voor de centrale verwarming. De bestaande doorvoer past namelijk niet meer door de extra dikte van 

de isolatielaag. Houd ook rekening met stof en met kou op uw zolder tijdens de werkzaamheden. Als u waardevolle 

spullen op zolder heeft staan, dan is het verstandig deze tijdelijk op een andere plek op te bergen. 

 

 

Let op: heeft u een open haard, houtkachel of allesbrander? Houdt er rekening mee dat u die straks niet meer 

kunt gebruiken! Doordat het deel van de schoorsteen dat boven het dak uitsteekt verdwijnt. Maar ook omdat er 

bij gebruik van een dergelijke haard, in combinatie met de nieuwe mechanische ventilatie, een gevaar bestaat 

op koolmonoxidevergiftiging. 

 

Zonnepanelen  

We plaatsen 6 zonnepanelen op uw dak als u woont in een tussenwoning. Op de Ernst 

Casimirstraat 15 en 41 en de Professor Henketstraat 34 en 44 plaatsen we vanwege de 

beschikbare ruimte 8 zonnepanelen. We plaatsen de zonnepanelen als alle daken in uw 

blok woningen vernieuwd en geïsoleerd zijn. 

Waarom? 

Een groot deel van uw energierekening bestaat uit kosten voor elektriciteit. Energie 

wordt naar verwachting alleen maar duurder. Met de zonnepanelen kunt u straks zelf energie opwekken. De 

opbrengst van uw zonnepanelen gaat direct naar uw eigen woning. Hierdoor dalen uw energiekosten (bij 

gelijkblijvend gebruik). 
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Aanpassing meterkast en omvormer op zolder 
Een nieuwe meter in de meterkast registreert hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. Op zolder komt een 

omvormer. Die zorgt ervoor dat u de energie die de zonnepanelen opwekken direct in uw eigen woning gebruikt. 

Heeft u energie over? Die levert u automatisch terug aan het elektriciteitsnet. Op de (slimme) meter van Stedin 

leest u af hoeveel stroom u in uw woning gebruikt en hoeveel u terug levert aan het net. Uw energieleverancier 

verrekent die met de stroom die u nog van uw energieleverancier afneemt. Als de zonnepanelen minder opwekken 

dan u gebruikt, dan levert uw energieleverancier de stroom die u meer nodig heeft tegen het gebruikelijke tarief.   

 

 

   

 

Afbeelding links: omvormer op zolder; midden: meter stroomopwekking zonnepanelen; rechts:  slimme meter 

 

Let op: de omvormer en meter voor de zonnepanelen moeten we met een elektriciteitsdraad met elkaar 

verbinden. Die draad loopt in een kabelgoot vanaf zolder via het trapgat langs het plafond in de hal naar de 

meterkast. Als we bij u de badkamer vervangen, dan kunnen we de elektriciteitsdraad in de nieuwe koker voor 

de standleiding wegwerken. Vervangen we uw badkamer niet? Dan zit de kabelgoot in het zicht. 

 

 

Spouwmuurisolatie  

De ruimte die zit tussen de binnen- en buitenmuur van uw woning heet de spouw. Die isoleren we. Als er nog 

isolatie in de spouwmuur zit vullen we het isolatiemateriaal aan.  

Waarom? 

Door het isoleren van de spouw is uw woning in de winter warmer en in de zomer koeler. Schimmel en vocht 

krijgen minder kans. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw woning goed ventileert. Hierdoor houdt u de lucht in 

uw woning droog. En droge lucht warmt makkelijker op dan vochtige lucht. Doordat u straks minder hoeft te 

verwarmen, daalt uw gasverbruik. Hoeveel u precies gaat besparen hangt af van uw type woning en hoeveel u 

stookt.  

Hoe? 

Het isolatiemateriaal wat we gebruiken is een schuim dat de hele spouw goed opvult. Het materiaal vult ook alle 

kieren en gaten op die zijn ontstaan doordat oud isolatiemateriaal is weggezakt.  

Overlast? 

De spouw isoleren we vanaf de buitenkant van de woningen. U hoeft hier dus niet voor thuis te blijven. Mogelijk 

ervaart u enige geluidsoverlast. Uit de kiertjes in de gevel ‘lekt’ mogelijk nieuw isolatiemateriaal. Dat ruimen we 

zoveel mogelijk op.  
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Vloerisolatie 

De kruipruimte isoleren we met isolatie ‘chips’. Zo zorgen we ervoor dat optrekkende kou geen kans meer krijgt. 

HR++ glas  

Al het glas in de nieuwe kozijnen is HR++ glas.  

Waarom? 

HR++ glas isoleert beter dan het glas dat u nu heeft. Hierdoor gaat er minder warmte verloren.  

Let op! HR++ glas kan breken door grote temperatuurverschillen. Dit heet een thermische breuk. Wij adviseren 

daarom geen folie of poster op het glas te plakken; geen (binnen)zonwering vlak voor het glas te hangen; geen 

koud water op een door de zon verhitte ruit te sproeien en geen donkere spullen tegen de ruit te leggen. Een 

thermische breuk wordt niet vergoed door de glasverzekering.  

 

Overlast? 

De nieuwe kozijnen en ramen zijn al voorzien van het nieuwe HR++ glas. U heeft 

van de plaatsing daarom geen extra overlast. 

 

Goed om te weten: als het buiten koud en vochtig is, kan er aan de buitenzijde op 

het glas condens ontstaan. Dit gebeurt meestal alleen in de ochtend en komt 

slechts bij bepaalde weersomstandigheden voor. Dit is geen technisch probleem, 

maar geeft aan dat het glas goed isoleert. 

 

Mechanisch ventilatie 

We brengen mechanische ventilatie aan in uw woning 

   

Waarom? 

Bij een goed geïsoleerd huis hoort goede ventilatie met een energiezuinig 

ventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem zuigt vochtige lucht, kookdampen en 

andere vieze lucht af. De roosters in de nieuwe ramen zorgen voor de aanvoer 

van voldoende frisse lucht. Met elkaar zorgen ze voor een gezond binnenklimaat 

in uw huis. 

 

Hoe? 

Het ventilatiesysteem staat altijd aan op basisventilatie en ventileert automatisch 

extra als dat nodig is. De ventilatiebox, die zorgt voor de afzuiging van vieze en 

vochtige lucht, komt op de zolder. 

   

 

 

 

Afbeelding naast: de ventilatiebox (rechts) op zolder 

 

 

De box heeft een vochtsensor. Daardoor zuigt het ventilatiesysteem automatisch 

te vochtige lucht af via de afzuigpunten die we in de badkamer, keuken en toilet 

plaatsen.  

 

Op de afbeelding ziet u de afzuigpunten die boven de kookhoek in uw keuken 

komen. Ook in de badkamer en het toilet brengen we een afzuigpunt aan. In de 

badkamer werken we hem weg in een verlaagd plafond. 
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In uw woonkamer en hoofdslaapkamer komt een 3-standenschakelaar voor de mechanische ventilatie met een 

ingebouwde CO2 sensor. Deze sensor meet het CO2 niveau in de kamers. Als het CO2 niveau stijgt, bijvoorbeeld 

als er veel mensen in uw woning zijn of als u kaarsen brandt, dan zorgt het ventilatiesysteem automatisch voor 

meer afzuiging van vervuilde lucht.  
 

   

afbeeldingen standenschakelaar voor mechanische ventilatie met ingebouwde CO2 sensor 

 

De nieuwe ventilatieroosters in uw ramen en kozijnen nemen de functie over van de klepraampjes die u nu heeft. 

Het is belangrijk dat de ventilatieroosters altijd open staan. Ze werken automatisch en zijn winddruk geregeld. Door 

een klep in het rooster komt bij harde wind automatisch minder (koude) lucht naar binnen. De klep dekt het rooster 

op zo’n moment automatisch wat af. Dit voorkomt tocht in de woning, maar zorgt toch voor voldoende aanvoer van 

verse lucht. 

 

Die verse lucht vult de vervuilde lucht aan die door het mechanische ventilatiesysteem wordt afgezogen. Om dit 

goed te laten werken is een goede doorstroming van de lucht door uw woning nodig, ook als u uw binnendeuren 

dicht heeft. Daarvoor moet er onder alle deuren voldoende ruimte zijn. Als die ruimte er nu niet is, korten we 

deuren iets in. In de deuren van de keuken en het toilet plaatsen we om dezelfde reden een rooster. En ook in de 

nieuwe badkamerdeur die u krijgt zit een rooster. 

 

In de keuken wordt de ventilatie automatisch gestuurd. Maar kunt u hem met de 3-standenschakelaar ook zelf 

bedienen en bijvoorbeeld tijdelijk harder zetten als u gaat koken. In de badkamer stuurt een vochtmeter de 

mechanische ventilatie aan. 

 

Overlast? 

We maken afzuigpunten in uw badkamer, keuken en toilet. Die sluiten we aan op de ventilatiekanalen die we 

aanleggen. Deze gaan door de bestaande betonschacht naar zolder. En daar door het dak heen naar buiten.   
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6 Lagere woonlasten: ons 

voorstel 
 

Vidomes biedt u de energiebesparende maatregelen als één totaalpakket aan. Dit 

betekent dat we alle genoemde maatregelen in uw woning tijdens de werkzaamheden 

aanbrengen. Een deel van deze kosten betaalt Vidomes en een deel ervan rekenen we 

aan u door in de vorm van een huurverhoging en een aanpassing van de 

servicekosten. 

 

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd verhogen wij uw maandelijkse kale huur met 

€ 21,00. De zonnepanelen belasten wij door via de servicekosten. De servicekosten 

hiervoor worden € 18,00 per maand voor 6 zonnepanelen, respectievelijk € 24,00 per 

maand voor 8 zonnepanelen. 

 

Voor alle geplande en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden (zie hoofdstuk 3) vragen we geen huurverhoging. 

 

Ondanks de verhoging van de huur en de bijdrage in de servicekosten stijgen uw maandelijkse woonlasten niet. 

Hoe zit dat? We leggen het graag aan u uit. 

Uw besparing op de woonlasten  

Met de energiebesparende maatregelen kunt u (gemiddeld) € 28,00. besparen op uw maandelijkse stookkosten. 

Hiervan belasten wij 75% door als huurverhoging. Met 6 zonnepanelen op het dak spaart u gemiddeld € 30,00 uit 

aan elektriciteitskosten en met 8 zonnepanelen € 40,00  Hiervan belasten wij 60% door in de servicekosten.  

 

Als u van de besparingen de huurverhoging en bijdrage in de servicekosten aftrekt, dan is uw voordeel € 19,00 

respectievelijk  € 23,00 per maand. Dit is gemiddeld gezien over alle woningen in het complex en ervan uitgaande 

dat u de manier waarop u omgaat met energie niet verandert (niet veel meer gaat koken, extra huishoudelijke 

apparatuur aanschaft of iets dergelijks). Of u meer of minder dan het gemiddelde bedrag bespaart hangt af van uw 

eigen stookgedrag. Als u bijvoorbeeld de radiatoren in alle kamers open zet bespaart u minder dan het gemiddelde 

bedrag. Als u energiezuinig leeft dan bespaart u juist meer. Ook de ligging van uw woning heeft invloed op het 

energieverbruik. Zo verbruiken hoekwoningen iets meer energie dan tussenwoningen.  
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Wij horen graag of u instemt met de energiebesparende maatregelen in uw woning 

Wij willen graag weten of u instemt met ons voorstel. Door het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en in te 

leveren, kunt u ons dit laten weten. Als minimaal 70% van de bewoners akkoord is informeren wij u hierover per 

brief. Zodra er een bewonersakkoord van 70% is behaald, gaan alle energiebesparende maatregelen door. Bent u 

het daar na ontvangst van de brief erover niet mee eens? Leg uw bezwaar dan binnen acht weken voor aan de 

rechter. De rechter weegt uw bezwaar af tegen ons voorstel en doet dan een uitspraak. 

 

Is minder dan 70% van de bewoners akkoord? Dan vraagt Vidomes de rechter het voorstel op haar redelijkheid te 

beoordelen. 

 

Let op: de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gaan sowieso door. 

Gaat u wel akkoord met de energiebesparende maatregelen, maar niet met de huurverhoging? 

Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie. Dit kan tot drie maanden na afronding van de 

werkzaamheden. De Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar en doet hierover een uitspraak.  

Maakt u geen bezwaar tegen de huurverhoging, maar betaalt u deze na afloop van de werkzaamheden ook niet? 

In dat geval vraagt Vidomes de Huurcommissie om een oordeel. 

Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw wijziging dan door aan de Belastingdienst 

Na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen verhogen wij uw maandelijkse huurbedrag. Deze 

verhoging verdient u terug met lagere energiekosten. Omdat uw huur hoger wordt krijgt u mogelijk ook extra 

huurtoeslag. Dat hangt af van de voorwaarden van de Belastingdienst. Geef uw nieuwe huurbedrag in ieder geval 

door aan de Belastingdienst. Dit kan met het wijzigingsformulier ‘huurverhoging doorgeven’. De Belastingdienst is 

bereikbaar op telefoonnummer 0800-0543. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.  

 

 
 

  

Let op: geef het gewijzigde huurbedrag pas aan de Belastingdienst door, nadat u van Vidomes een brief 

heeft gehad met uw nieuwe huurbedrag. 
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7 Overige werkzaam- 

heden 
 

 

Behalve de onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende werkzaamheden verbeteren we uw woning op nog 

op de volgende punten. Soms geldt dit maar voor een enkele woning. 

 
Elektrisch koken 

We zorgen ervoor dat u voortaan elektrisch kunt koken.  

 

Hoe? 

In uw meterkast plaatsen we de extra groep die nodig is voor elektrisch koken. De leiding ervoor leggen we onder 

de vloer door naar uw keuken, ook als we uw keuken niet vervangen. Als er ruimte is 

plaatsen we in de keuken een nieuw stopcontact (Perilex 3 fase), dat geschikt is om een 

elektrische kookplaat op aan te sluiten. Kan dat in uw keuken niet, bijvoorbeeld doordat u 

zelf een keukenblok heeft geplaatst dat u zonder beschadiging wilt behouden? In dat geval 

leggen we wel de extra groep en de leiding naar de keuken alvast aan.  

 

Kookt u voorlopig nog liever op gas? Dat kan, want de gasaansluiting in uw keuken gaat 

alleen weg als u nu al voor elektrisch koken kiest. 

 

Gevelonderhoud 

Dat voeren we als gezegd alleen aan twee kopgevels van hoekwoningen uit. We vernieuwen in die gevels de 

voegen, we reinigen deze gevels en behandelen ze opnieuw tegen indringend vocht. 

 

Rookmelders 

We plaatsen 3 rookmelders in uw woning: één in de hal op de begane grond, één op de overloop op de 

slaapverdieping én één op zolder. 
 

In sommige woningen: een nieuwe c.v. ketel 

In de woningen waar dat nodig is vervangen we de c.v. ketel door een energiezuinige HR ketel. De bewoners van 

de woningen waar dit speelt zijn hiervan op de hoogte en we maken hiervoor een aparte afspraak met ze. 

In de enkele woning waar nu nog helemaal geen centrale verwarming zit leggen we die aan. Ook daarvoor maken 

we aparte afspraken met de bewoner. 

 

In sommige woningen: een wand op de zolder 

Op zolder hebben de meeste bewoners een tussenwand. Als deze wand gedeeltelijk of helemaal weg is, plaatsen 

we hier een nieuwe wand (zie afbeelding). Dat is nodig, omdat deze wand een deel van het nieuwe en door isolatie 

zwaardere dak draagt.   
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In sommige woningen: een vlizotrap 

Heeft u geen vlizotrap of is deze naar ons oordeel aan vervanging toe? Dan plaatsen we er één of vervangen we 

hem. Op deze manier zorgen we ervoor dat de apparatuur op zolder goed toegankelijk is voor toekomstig 

onderhoud. 
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8 Voorbereiding 
Warme opnames 

We willen u goed voorbereiden op de komende werkzaamheden. Daarom komen de uitvoerder en 

bewonersbegeleider van ERA Contour bij u langs. Lukt dat door de coronacrisis niet door een persoonlijk 

huisbezoek? Dan gaan we op zoek naar een goede andere manier voor een gesprek. De medewerkers van ERA 

Contour maken in ieder geval ruim voor aanvang van de werkzaamheden een afspraak met u. 

 

Tijdens de warme opname: 

• Informeren we u over de werkzaamheden in uw eigen woning en over wat u kunt verwachten; 

• Vertellen wij wat we van u verwachten en wat u zelf moet regelen; 

• Vragen we u of er (persoonlijke) omstandigheden zijn waarmee we rekening moeten houden; 

• Kunt u uw vragen stellen. 

 

Na de warme opname krijgt u een bevestiging van de gemaakte afspraken. 

Inrichting bouwplaats 

Voordat de onderhoudswerkzaamheden starten richten we een kleine bouwplaats in, waarschijnlijk op 3 

parkeerplaatsen bij buurtcentrum De Wipmolen. De aanvraag voor de vergunning daarvoor ligt bij de gemeente. 

Op de bouwplaats komen enkele containers te staan voor de opslag van bouwmaterialen en we zetten de 

bouwplaats af met een hek.  

 

De parkeerplaatsen langs het blok woningen waar we bezig zijn zetten we af. Op de parkeerplaatsen komen 

containers voor het puin van het dak en de oude kozijnen. Ook plaatsen we hier de materialen die voor de 

werkzaamheden aan het betreffende blok woningen nodig zijn. U kunt uw auto in de weken dat we aan uw blok 

bezig zijn dus niet voor de deur kwijt. 

 

ERA Contour zorgt ervoor dat de bouwplaats steeds opgeruimd, netjes en veilig is. 

Bereikbaarheid van uw woning 

Gedurende de werkzaamheden zorgt ERA Contour ervoor dat uw woning altijd bereikbaar en toegankelijk is. 

Alleen op de dagen dat we de zwam onder uw vloer bestrijden lukt dit niet. 
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9 Wat kunt u van Vidomes 

verwachten? 
 

ERA Contour voert de werkzaamheden in opdracht van Vidomes uit. Tijdens de werkzaamheden blijft u in uw 

woning wonen, tenzij dat door de coronacrisis of door persoonlijke omstandigheden bij uzelf niet kan. Wij begrijpen 

dat de overlast vervelend voor u is. Daarom doen we er samen met ERA Contour alles aan om de werkzaamheden 

aan uw woning zo vlotjes en voorspoedig mogelijk uit te voeren en hinder voor u te beperken.  
 

Werken zonder overlast te veroorzaken lukt echter niet. U heeft mensen over de vloer en zit op sommige 

momenten flink in de rommel. Ook zijn er tijden met (veel) geluidsoverlast. We vragen uw begrip voor de overlast 

die er soms is.   

 

In hoofdstuk 11, ‘Planning, voorzieningen en vergoedingen’ leest u wat wij doen om u tijdens de werkzaamheden 

te ondersteunen. Als u extra voorzieningen nodig heeft geef dit dan op tijd aan ERA Contour door. Het liefst al 

tijdens de warme opnames. Samen met u kijken we welke extra ondersteuning we kunnen bieden.  

Wij informeren u ruim op tijd over werkzaamheden in uw woning 

Verderop in dit informatieboekje leest u meer over de algemene planning. 

U ontvangt ruim van tevoren de exacte data waarop de werkzaamheden in uw woning plaatsvinden.  

 

Alvast handig om te weten 

Om de werkzaamheden zo netjes mogelijk en op tijd te kunnen uitvoeren vragen wij u, voordat wij starten, om 

bepaalde delen in uw woning op te ruimen of vrij te maken. Soms vragen wij u om iets dat u zelf in de woning heeft 

aangebracht (tijdelijk) te verwijderen.  

Welke afspraken hebben we gemaakt met ERA Contour? 

• Zij dekken uw vloerbedekking op de werkplek en de looproute af, zodat deze niet beschadigt.  

• De werktijden van ERA zijn van 7:00 – 16:30; personeel kan daardoor al voor 7:00 op de locatie aanwezig zijn.  

• ERA start met de werkzaamheden in en om de woning vanaf 7:30.  

• Wij werken van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur. Soms kan het iets uitlopen, bijvoorbeeld 

omdat de medewerkers een woning netjes willen achterlaten.  

• Tijdens de werkzaamheden wordt soms het water of de elektriciteit afgesloten. U hoort van tevoren wanneer. 

• Na 16.30 uur is de werkplek opgeruimd en heeft u altijd weer (warm) water en elektriciteit.  

• Alle onderhoudsmedewerkers kunnen zich legitimeren. Vertrouwt u iets niet? Loop dan naar de uitvoerder of bel 

met de bewonersbegeleider.  

• De vaklieden dragen herkenbare kleding, hieronder ziet u hiervan een afbeelding. 
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10 Wat verwachten wij van 

u? 
 

Om alle werkzaamheden goed en vlot te laten verlopen verwachten we vooral een goede samenwerking met u. Wij 

hebben uw medewerking hard nodig! 

 

Wij vragen u om de ruimtes waar onderhoud wordt uitgevoerd (gedeeltelijk) vrij te maken. Dit betekent dat u soms 

meubels moet verplaatsen en gordijnen of andere raambekleding moet weghalen. Ook de zolder moet tijdelijk leeg. 

En als dat nodig is vragen wij u om buiten ruimte te maken op de plek waar de steigers komen te staan. Kunt u dit 

zelf ook met hulp van kinderen, familie of vrienden niet? Bespreek dit dan tijdens de warme opname! 

Veiligheid staat voorop 

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden woont u in uw woning. Dit vraagt om extra aandacht. Aandacht 

van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren, maar ook van u. Samen zorgen we ervoor dat het veilig blijft. 

Blijf daarom alert op onveilige of gevaarlijke situaties en meldt deze direct als u ze ziet bij de uitvoerder of 

bewonersbegeleider van ERA Contour. Vidomes aanspreken of bellen kan natuurlijk ook! 

(Klein)kinderen en huisdieren 

Veiligheid staat voorop tijdens de werkzaamheden. Voor kinderen is de bouwplaats een 

bijzonder aantrekkelijke speelplaats, maar dit is niet veilig. Laat daarom uw (klein)kinderen 

niet op het bouwterrein spelen. 

 

Let extra op uw huisdieren als er werkzaamheden in uw woning plaatsvinden. Breng ze 

liefst tijdelijk ergens anders onder. En zorg er in ieder geval voor dat ze niet in de weg 

lopen of weg kunnen lopen. 

Toegang tot de woning 

Het is logisch dat uw woning toegankelijk moet zijn voor alle onderhoudsmedewerkers van ERA Contour.  

Meest prettig is als u tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf thuis bent of in ieder geval toegang verleent. 

Lukt dat niet? Vraag dan een familielid, vriend of een van uw buren om hulp. 

Als ook dat niet lukt, dan kunt u de sleutel van uw woning afgeven bij de uitvoerder van ERA 

Contour. In dit geval tekent u een sleutelverklaring.  

 

Let op: u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen in uw woning. Vidomes en ERA Contour 

zijn niet aansprakelijk voor vermissing van spullen uit uw woning. Ook niet als u de sleutels 

afgeeft.  

Berg uw kostbare en kwetsbare spullen goed op 

Wij adviseren u om uw waardevolle en kwetsbare spullen veilig op te bergen of tijdelijk bij familie of vrienden op te 

slaan. Dit geldt ook voor elektronische apparatuur zoals laptops of tablets. Bergt u deze spullen thuis op? Dek ze 

dan goed af met een doek of kleed. Schade kan anders makkelijk ontstaan. 

 

 

 
 

Ontstaat er schade omdat u uw spullen en/of eigendommen niet voor de uitvoering van de werkzaamheden 

heeft opgeborgen? Dan zijn Vidomes en ERA Contour niet aansprakelijk voor de geleden schade.  
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Bespreek het tijdens de warme opname als u ondersteuning nodig heeft ! 
 

  

En verder… 

Wilt u de ruimtes rondom de kozijnen vrijmaken? Alleen dan kunnen we uw kozijnen vervangen zonder 

dat we schade aan uw spullen veroorzaken. We vragen u om voordat de werkzaamheden in uw huis 

starten een strook van ongeveer anderhalve meter langs de kozijnen vrij te maken. Meestal is het 

voldoende als u tijdelijk uw meubels verplaatst, de vensterbanken leeg ruimt en de raambekleding 

weghaalt.  

 

Voor het vervangen van het dak moet uw zolder (gedeeltelijk) leeg. De uitvoerder vertelt u nog precies 

welke ruimte op zolder nodig is. 

 

Heeft u buitenzonwering? Dan halen wij die voor de werkzaamheden weg. Zonneschermen die op de 

gemetselde gevel hangen plaatsen we na de werkzaamheden terug. Bij zonneschermen die nu op het 

kozijn zijn bevestigd is dat niet meer mogelijk, omdat we niet in de nieuwe kunststofkozijnen kunnen 

boren en ze daardoor niet meer passen. Over hoe we hiermee omgaan leest u meer in hoofdstuk 11. 

 

Houdt er rekening mee dat u straks geen gebruik meer kunt maken van open haarden, gaskachels, 

houtkachels en allesbranders. Deze haarden geven namelijk in combinatie met mechanische ventilatie 

een reëel gevaar op koolmonoxidevergiftiging. Ook verdwijnt het deel van de schoorsteen op het dak. 
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11  Planning, voorzieningen 

en vergoedingen 
 

Bestrijding van zwam (houtrot) 

De zwambestrijding in de kruipruimte voeren vooruitlopend op alle andere 

werkzaamheden uit (zie ook hoofdstuk 3 van dit boekje). We komen hierop later apart bij 

u terug.  

 

Andere onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen 

Met de rest van de werkzaamheden aan uw woningen starten we in september 2020. Vanaf augustus vinden er al 

voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de inrichting van de bouwplaats. We beginnen in de Prof. 

Henketstraat bij huisnummer 2 en eindigen in de Ernst Casimirstraat bij huisnummer 15. 

Duur van de werkzaamheden per woning 

De werkzaamheden worden niet allemaal tegelijk uitgevoerd, maar gefaseerd. Per woning nemen de 

werkzaamheden 15 werkdagen in beslag. Als we in uw woning ook de badkamer, keuken en het toilet vervangen 

komen daar nog 10 werkdagen bij. Op sommige dagen werken we de hele dag in of aan uw woning. Op andere 

dagen maar een (paar) uur. Omdat we een aantal werkzaamheden van buiten af uitvoeren hoeven we niet elke 

dag bij u binnen te zijn. Natuurlijk hoort u ruim van de tevoren van ons wanneer uw woning aan de beurt is. Ook 

ontvangt u van ERA Contour voordat ze met de werkzaamheden beginnen een dagplanning, waarin staat wat er 

op welke dag gebeurt, of u thuis moet zijn en wat de overlast is. 

Duur van de werkzaamheden hele complex 

De werkzaamheden in het hele complex duren zo’n 5 maanden. We verwachten daarom dat we begin 2021 

helemaal klaar zijn. 

Overlast, voorzieningen en vergoedingen 

Wij noemden het hiervoor al: overlast is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet te voorkomen. 

U krijgt onderhoudsmedewerkers over de vloer, er staan opslagcontainers op de bouwplaats en op de 

parkeerplaatsen langs het blok woningen waar we de werkzaamheden uitvoeren en er is bouwverkeer in de buurt 

en de straat.  

 

We kunnen de overlast niet wegnemen, maar wel zoveel mogelijk beperken. Denkt u vooral met ons mee over hoe 

we dat kunnen doen. 

Onze rustwoningen 

Soms bent u de herrie, overlast en het stof in uw woning misschien beu. Heel begrijpelijk. 

Daarom zorgt Vidomes kosteloos voor een plek waar u uit de rommel kunt zijn. Zo’n plek 

creëren we voor u en uw buren in een lege woning. Liefst ergens in het complex waar op 

het moment dat we bij u bezig zijn niet wordt gewerkt. Of dit altijd lukt hangt af van de lege 

woningen die we straks hebben. De rustwoning is op werkdagen beschikbaar. We richten 

hem in met onder andere een bankstel, stoelen en tafels. Ook zorgen we voor koffie en 

theefaciliteiten en een kooktoestel.  

 

We hanteren in deze woning twee regels:  

• Roken is niet toegestaan; 

• Wilt u bij vertrek uit de woning alles netjes en schoon achterlaten? 
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Onze oplossingen voor lastige situaties 

De werkzaamheden brengen een aantal lastige situaties met zich mee. Daarom hebben we voorzieningen bedacht 

waar u, zonder kosten, gebruik van kunt maken. Lees hieronder welke dat zijn.  

 

• Stofoverlast? Wij regelen afdekfolie. 

Er ontstaat tijdens de werkzaamheden stofoverlast. U krijgt van ons afdekfolie, waarmee u zelf uw spullen kunt 

afdekken. U kunt ook verhuisdozen lenen voor losse spullen die u tijdelijk kwijt moet.    

 

• Geluidsoverlast? We starten na 07.30 uur met de werkzaamheden.  

Geluidsoverlast door de werkzaamheden is onvermijdelijk. U krijgt oordopjes van ERA Contour. De 

werkzaamheden vinden op werkdagen tussen 7.30 uur en 16.30 uur plaats. Soms wordt er nog na 16.30 uur 

doorgewerkt. Wij informeren u dan van tevoren. 

 

• Kou en geen radiator die aan kan? 

U kunt van ons een elektrische kacheltje lenen. Vraag er gerust om! 

 

• Geen keuken? 

Maak als we uw keuken vervangen gerust gebruik van het kooktoestel en de magnetron die we in de rustwoning 

neerzetten.  

 

• Geen toilet? 

Als we uw toilet vervangen kunt u uw eigen toilet een paar dagen niet gebruiken. Wij zorgen op dat moment 

voor een droogtoilet. 

 

• Geen badkamer? 

Maak als we uw badkamer vervangen gerust gebruik van de badkamer in de rustwoning. 

Logeerwoningen 

Lukt thuis blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met bovenstaande ondersteuning niet, bijvoorbeeld 

vanwege gezondheidsproblemen? En kunt u niet bij familie of vrienden terecht? Meld dit alstublieft ruim van 

tevoren bij ons. We kijken dan samen met u of een tijdelijk verblijf in een logeerwoning een oplossing kan zijn.  

Of welke ondersteuning anders nodig is. 

Vergoedingen 

• Om het verminderde woongenot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enigszins te verzachten, ontvangt 

u van Vidomes een tegemoetkoming. Na afloop van de werkzaamheden storten we een gedeelte van de huur 

die u betaalt terug. Het gaat om een eenmalig en vast bedrag van € 507,00. 

• U krijgt een vergoeding van € 25,- voor extra kosten voor stroom- en waterverbruik door de aannemer. 

• Als u uw gordijnen op of in het kozijn heeft hangen passen ze misschien na de werkzaamheden niet meer, 

omdat u in de nieuwe kozijnen niet mag boren. Als bijdrage in de kosten voor nieuwe raambekleding ontvangt u 

een bedrag van € 30,- per strekkende meter kozijn. Ook als uw gordijnen in een of meer vertrekken nog wel 

passen. 

• Als u een zonnescherm heeft dat is bevestigd op het houten kozijn, dan kunnen we dat straks niet meer 

terugplaatsen. Vidomes hangt in dit geval voor haar rekening een nieuw zonnescherm op. Heeft u een scherm 

dat is bevestigd tegen de gemetselde gevel? In dat geval hangen we het scherm na de werkzaamheden 

opnieuw op. En als u geen zonnescherm heeft verandert er niets. 

• Soms moeten we asbesthoudende voerafwerking weghalen, omdat we anders de werkzaamheden in uw woning 

niet mogen uitvoeren. Als dit het geval is krijgt u een vergoeding van € 50,- per m2.  

  

Soms vragen bewoners zich af of ze recht hebben op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Recht op een 

verhuiskostenvergoeding is er alleen als het deel van de werkzaamheden dat valt onder renovatie (energetische 

maatregelen) zoveel overlast geeft, dat u daardoor moet verhuizen. Dat is in dit project niet het geval. De meeste 

overlast in dit project wordt veroorzaakt door het onderhoud dat wij uitvoeren aan uw woning. Dit maakt dat u geen 

recht heeft op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. 
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12 Schade en calamiteiten 
 

De werknemers van ERA Contour doen hun uiterste best om schade aan uw eigendommen en aan uw woning te 

voorkomen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Het kan dus gebeuren dat er toch schade ontstaat. ERA 

Contour probeert de schade in dat geval eerst zelf met u af te handelen en, als dat mogelijk is, te herstellen. Als 

herstellen niet lukt, dan zoekt de uitvoerder samen met u naar een oplossing.  

 

Wij vragen u bij schade aan uw eigendommen het volgende te doen: 

 

• Meld de schade schriftelijk bij uw inboedelverzekering. Verzekeraars willen dat u schade 

direct meldt. Doe dit in elk geval binnen 48 uur (of direct na het weekend). Heeft u nu 

geen inboedelverzekering? Dan raden wij u aan deze alsnog af te sluiten. 

• Maak een foto van de schade en meld de schade binnen 24 uur bij de uitvoerder of 

bewonersbegeleider van ERA Contour. U krijgt van de uitvoerder een schadeformulier 

en een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier. Was u niet thuis toen de 

schade ontstond? Meld de schade dan de eerstvolgende werkdag. 

 

Een melding van een schade is nodig om deze te beoordelen. Herstel de schade dus nooit voordat u die heeft 

gemeld. Is de schade zodanig dat direct herstel nodig is? Overleg dit dan met de uitvoerder.  

Vermissing 

Mist u iets uit uw woning? Meld dit dan binnen 24 uur bij de politie. Er wordt dan een proces-verbaal opgemaakt. 

Hierna meldt u de vermissing schriftelijk en samen met het proces-verbaal bij de uitvoerder van ERA Contour. De 

uitvoerder geeft uw melding ook door aan Vidomes. 

 

 
 

 

Neem bij calamiteiten die te maken hebben met de onderhoudswerkzaamheden contact op met: 

• Tijdens kantooruren: de bewonersbegeleider of uitvoerder van ERA Contour via telefoonnummer 06-

12029991 

• Buiten kantooruren: de 24-uurs servicedienst van ERA Contour, TBI Direct 0900-8243473 

 

Algemene reparatieverzoeken en calamiteiten:  

Voor reparatieverzoeken en calamiteiten die géén verband hebben met dit project neemt u contact op met 

het KlantContactCentrum (KCC) van Vidomes:  

• Telefoon: 088 - 84 56 600 

• WhatsApp: 06 -13 27 59 72 

• Online: www.vidomes.nl/contact 
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13 Oplevering 
 

Als de onderhoudswerkzaamheden klaar zijn, volgt de oplevering. U loopt met de 

uitvoerder door uw woning en beoordeelt samen of de werkzaamheden goed zijn 

uitgevoerd. Als er tekortkomingen zijn lost ERA Contour die zo snel mogelijk op. 

 

Snel na de oplevering van het project organiseren we een afsluitende bijeenkomst 

waar we u uitleggen hoe u het best met uw vernieuwde woning kunt omgaan. We 

geven u tips en kunt u er uw vragen stellen 

 

Na de oplevering ontvangt u ook een enquête. Wij willen namelijk graag van u horen hoe u de werkzaamheden in 

uw woning heeft ervaren. Van uw ervaringen kunnen wij leren en uw tips nemen we graag mee voor toekomstige 

onderhoudsprojecten. 

 

 

Nadat u het 2e opleverformulier getekend bij ons heeft ingeleverd keren wij de verschillende vergoedingen aan u 

uit. 
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Contact Vidomes 
 

Contact ERA Contour 
 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan tijdens kantooruren naar de bewonersbegeleider of uitvoerder 

van ERA Contour. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. 

 

 

  HenketenCasimirstraat@eracontour.nl 

 

06-12 02 99 91 

Bij calamiteiten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunt u - buiten kantoortijden - contact 

opnemen met de 24-uurs servicedienst van ERA Contour, TBI Direct 0900-8243473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

088 - 845 66 00 

We zijn bereikbaar van maandag tot 

en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 

 

WhatsApp 06 13 27 59 72 

 

facebook.com/vidomes 

 

twitter.com/vidomeskcc 

 

vidomes.nl 

 

Postbus 390, 2600 AJ Delft 


