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In opdracht van Eigen Bouw gaan wij uw portiekwoning 

verbeteren. De woningen worden energiezuiniger, keuken, 

badkamer en toilet worden vernieuwd en het comfort wordt 

vergroot.

Waarom onderhoud en verbetering?  
De woning en het gebouw waarin u woont heeft een goede 

constructie, maar is inmiddels verouderd. Na het groot 

onderhoud heeft u een comfortabele en energiezuinige 

woning met minimaal energielabel B. Een woning die 

goed geïsoleerd is en waar geventileerd wordt. En dan 

ook nog eens het extra comfort van een verruimde nieuwe 

badkamer, vernieuwd toilet en volledige nieuwe keuken met 

een standaard een aantal uitbreidingen (Inductie kookplaat, 

schouwkap, extra brede lades onder het kookgedeelte).Met 

de toevoeging van nieuwe zonwering voor iedere woning, 

het schilderwerk en de aanpassing van het balkon aan 

de achterzijde wordt de uitstraling van het gehele gebouw 

verbeterd. Kortom een woongebouw met weer een frisse 

uitstraling.  

Wie is Koopmans Bouw B.V.?
Koopmans Bouwgroep ontwikkelt, bouwt en onderhoudt 

gebouwen waar mensen wonen, werken, leren en hun 

vrije tijd doorbrengen. Daarvoor worden altijd creatieve en 

innovatieve oplossingen gezocht, die worden gecombineerd 

met gedegen vakmanschap. Wij hechten grote waarde aan 

een optimale samenwerking met alle verantwoordelijke 

partijen. Met elkaar komen we dan tot veilige, duurzame en 

mooie woningen en utiliteitsgebouwen waar mensen met 

veel plezier kunnen leven!

Communicatie
Koopmans communiceert voorafgaand en tijdens de 

werkzaamheden met u als bewoner over de bouwoverlast 

en tijdelijke verkeersoverlast. Wat betreft huisvesting en 

persoonlijk gerelateerde situaties blijft Eigen Bouw voor u 

als bewoner aanspreekpunt.

Vragen? 
Heeft u na het lezen het magazine 
vragen? Neem dan gerust contact 
met ons op. Ons telefoonnummer 
en e-mailadres staan achterin. 
Als u het fi jn vindt, komen we 
thuis bij u langs of maken we 
een afspraak in de modelwoning. 
Uiteraard met inachtneming van 

de coronamaatregelen. 

In dit magazine leggen we uit: welke werkzaamheden 

u kunt verwachten, welke hulp we van u vragen, wat het 

fi nancieel voor u betekent, hoe gaan wij om met corona 

maatregelen, wat zijn de consequenties voor u tijdens de 

werkzaamheden en (heel belangrijk!) hoe u samen met uw 

buren kunt meedoen met dit voorstel voor verduurzaming 

van uw woning.



HET PLAN
In vogelvlucht

Hier volgt een samenvatting van de werkzaamheden in en om uw woning. In het hoofdstuk 
werkzaamheden worden de onderdelen nader toegelicht.
 
Keuken: 
U heeft na oplevering een volledige nieuwe keuken met daarin al een aantal uitbreidingen 
verwerkt. De inductiekookplaat, afzuigkap en extra brede lades onder het kookgedeelte worden 
standaard geplaatst. Door de uitbreiding van de badkamer, kan uw wasmachine van de keuken 
naar de badkamer worden verplaatst en geeft dit u extra ruimte in de keuken. Met de verschillende 
keuzes in fronten, handgrepen en het aanrechtblad kunt u de keuken naar eigen wens en smaak 
inrichten. Bij de kookplaat wordt een 4-delige pannenset geleverd, zodat u direct gebruik kunt 
maken van uw keuken.

Badkamer: 
De badkamer wordt uitgebreid op een deel van het huidige balkon aan de achterzijde van uw 
woning. De vloer en wanden worden volledig voorzien van nieuw tegelwerk en ook het plafond 
wordt vernieuwd. De badkamer wordt opgeleverd met een douche, wastafel met meubel, een 
spiegel en een opstelplaats voor uw wasmachine en droger. Om de badkamer te verwarmen, 
wordt een design handdoekradiator geplaatst.

Toilet: 
Er wordt een nieuw hangend toilet en een fonteintje geplaatst . De vloer en wanden (tot circa 1,2 
meter hoogte) worden voorzien van nieuw tegelwerk. Het plafond wordt vernieuwd met daarin 
een demontabel paneel voor onderhoud aan de nieuwe mechanische ventilatiebox die geplaatst 
gaat worden. De wanden boven het tegelwerk en het plafond worden wit gesausd.

Divers:
• De houten gevelkozijnen in de achtergevel worden vervangen door kunststof, voorzien van
HR++  isolatieglas en, waar nodig, ventilatieroosters.  
• De tochtdichting van aanwezige (kunststof)kozijnen wordt waar nodig hersteld.
• Binnendeuren worden ingekort in verband met een goede doorstroming van verse lucht 
door de woning. 



• We maken een ‘wintertuin’ van het restant van het balkon aan de achterzijde van uw woning.
bestaande kozijnen worden gereinigd.
• Er komt een nieuwe kamerthermostaat in de woonkamer.
• Er komen twee schakelaars om gebruik te maken van de mechanische ventilatie. Er komt een 
standenschakelaar in de keuken en een schakelaar met timer in de badkamer.
• De huidige intercom wordt uitgebreid naar een videofoon.

Installaties: 
• De aanwezige CV-ketel en het expansievat worden vervangen en verplaatst naar de vaste kast 
op het balkon aan de achterzijde van uw woning. 
• Er wordt een mechanische ventilatiebox geplaatst boven het plafond in de toilet. De 
afzuigventielen komen in het toilet, de badkamer en de keuken. De ventilatieroosters in de 
bestaande kozijnen worden gereinigd.
• Er komt een nieuwe kamerthermostaat in de woonkamer.
• Er komen twee schakelaars om gebruik te maken van de mechanische ventilatie. Er komt een 
standenschakelaar in de keuken en een schakelaar met timer komt in de badkamer.
• De huidige intercom wordt uitgebreid naar een videofoon.

Werkzaamheden aan het gebouw:  
• Wij plegen onderhoud aan de gevel. Deels herstel scheurvorming,  aanwezige kunstof 
raamkozijnen worden gereinigd, voegwerk en raamdorpelstenen worden deels vervangen. 
Onder andere tochtproblemen worden opgelost door gevelisolatie. De gevel wordt gereinigd en 
waterafstotend behandeld.  
• Buitenschilderwerk van hout-, metsel- en betononderdelen aan de woning en garages. In het 
trappenhuis worden geen schilderwerkzaamheden uitgevoerd. 
• Het dak wordt geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking.
• De hemelwaterafvoeren worden vervangen.  
• De buitenriolering wordt gecontroleerd en waar nodig deels vervangen.
• Aan de voorgevel (zijde Rembrandtkade) wordt er zonwering aangebracht. Dit komt zowel de 
uitstraling als het comfort van uw woning ten goede. 
• Er wordt een kunststof raamkozijn aangebracht als afsluiting van het balkon aan de achterzijde 
van uw woning. Het balkon wordt kleiner door de uitbreiding van de badkamer. Door het raamkozijn 
krijgt het balkon de functie ‘wintertuin’. De nieuwe opbouw is goed geïsoleerd en wordt aan 
de buitenzijde onder andere voorzien van steenstrips met een vergelijkbare uitstraling als het 
bestaande metselwerk.



Aanvullende keuzes 
Naast de werkzaamheden die wij in basis aan uw woning verrichten, is er ook ruimte voor extra 
persoonlijke aanpassingen en toevoegingen in uw woning. De eventuele extra’s worden verderop 
in het magazine toegelicht.

70% akkoord    
Om dit plan uit te kunnen voeren, is uw instemming nodig. Tenminste 70% van de huishoudens moet 
‘voor’ de werkzaamheden stemmen. U krijgt uiteindelijk een energiezuinige en comfortabelere 
woning, maar daarvoor is overlast onvermijdelijk. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt 
verwachten en waar u ‘ja’ tegen zegt. In dit magazine vindt u informatie om een goede keuze te 
maken.  

Modelwoning en presentatie 
Om u een goed beeld te kunnen geven van het resultaat, hebben we een modelwoning gemaakt 
aan de Rembrandtkade 40. Om de kans op besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk 
te beperken, ontvangt u per e-mail een link ontvangen waarmee u virtueel door de woning kunt 
lopen. Ook is er een presentatie toegevoegd aan de e-mail waar wij de werkzaamheden toelichten. 
Is het niet gelukt om de link te openen, of beschikt u niet over e-mail of een computer? Vraag in 
uw omgeving of iemand u kan helpen of bel ons op de projecttelefoon, 06 - 82 50 67 91. Wij maken 
een afspraak om samen met u door de woning te lopen. 



De werkzaamheden
Werkzaamheden in uw woning
Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. Er komen leegstaande woningen vrij en 
daarvan krijgt u er één toegewezen in de periode dat wij binnen bij u aan het werk zijn. Deze woning is 
gedurende die periode dus alleen voor u toegankelijk en niet voor andere bewoners. Let op, deze woning 
is niet voorzien van meubilair. In deze woning heeft u wel beschikking over de badkamer. Dus hier kunt 
u zich rustig douchen. Wij stellen een kookplaat beschikbaar zodat u in uw eigen woning gedurende de 
binnenwerkzaamheden uw maaltijd kunt bereiden. In het hoofdstuk Begeleiding vertellen wij u hier meer 
over. Werkt u momenteel veel vanuit huis en moeten wij daar rekening mee houden? Meld dit dan aan ons.

Verbetering van de ventilatie  
De ventilatie wordt verbeterd doordat we een mechanische ventilatiebox gaan plaatsen. Deze zorgt ervoor 
dat lucht en vocht automatisch naar buiten wordt gebracht. De box wordt boven het plafond in het toilet 
geplaatst. De afzuigventielen plaatsen wij in de toilet, de badkamer en keuken.  

Door middel van de bedieningsschakelaars 
in de keuken en badkamer kan de ventilatie 
naar behoefte harder of zachter gezet worden. 
De hoofdbediening van de mechanische 
ventilatie wordt in de keuken geplaatst. Als 
er lucht wordt afgevoerd, moet er ook frisse 
lucht de woning in komen. Dit gebeurt via 
ventilatieroosters in de nieuwe kozijnen in de 
achtergevel, door de bestaande rooster in 
de voorgevel en door het iets inkorten van de 
binnendeuren. Zo zorgen we voor een gezond 
leefklimaat in de woning. De reeds aanwezige 
roosters in uw woning worden gereinigd.  



Aanpassingen keuken  
Er wordt een volledige nieuwe keuken geplaatst met optioneel de mogelijkheid voor een hoge kast 
aan de overzijde. De keuken is standaard voorzien van een inductiekookplaat en de afzuiging gebeurt 
via een recirculatiekap. Op het aanrechtblad komt een eenhendel keukenmengkraan. Er komt een 
aansluitmogelijkheid en opstelplaats voor een (inbouw)vaatwasser onder het aanrechtblad. Het 
daarbij behorende frontje wordt ook geleverd. U kunt dus een eigen vaatwasser plaatsen onder 
uw keuken of optioneel kiezen voor een inbouwvaatwasser. Standaard komen er extra brede lades 
onder het kookgedeelte. Tegen een eenmalige betaling zijn er nog veel opties mogelijk om uw 
keuken uit breiden met extra kastruimte of inbouwapparatuur. Kijk onder het hoofdstuk extra’s 
voor de verschillende mogelijkheden. De CV-ketel zal verplaatst worden naar de balkonkast bij de 
wintertuin.

Er zijn aanpassingen op de keuken mogelijk die bij de prijs van het werk zijn inbegrepen. U kunt 
uw keuken naar eigen wens en smaak personaliseren door kosteloos een keuze te maken in de 
frontkleur/structuur, het aanrechtblad en de handgrepen. De keuzemogelijkheden staan in de 
keuzelijst nader uitgewerkt.

Aanpassingen badkamer  
Met de uitbreiding van de badkamer realiseren we een ruime douchehoek, hierdoor ontstaat er 
extra ruimte waardoor er een wasmachine en droger in de badkamer geplaatst kan worden. De 
aansluitingen daarvoor zijn meegenomen op de locatie waar zich eerder de douche bevond. 
De nieuwe wastafel is standaard voorzien van een hangend meubel voor toiletartikelen en 
handdoeken. Met het nieuwe tegelwerk geeft dit een heerlijke frisse en opgeruimde badkamer. 
De design handdoekradiator geeft in koude dagen extra warmte en een heerlijk opgewarmde 
handdoek na het douchen. 



Aanpassingen toilet  
Er wordt een hangend toilet en nieuw fonteintje geplaatst. De toiletruimte wordt compleet met 
een spiegel, toiletrolhouder, handdoekhaak en toiletborstel opgeleverd. Er zal een brandwerende 
beplating aan de zijwand geplaatst worden ter afdichting van het aanwezige en gewijzigde 
leidingwerk. Het plafond wordt vernieuwd met daarin een demontabel paneel voor onderhoud aan 
de nieuwe mechanische ventilatiebox die geplaatst gaat worden. De wanden boven het tegelwerk 
en het plafond zullen wit gesausd worden. 



De werkzaamheden
Meterkast(en)
U krijgt een wasmachine- en drogeraansluiting op een aparte groep. Ook komt er een aansluiting 
voor de inductiekookplaat. Optioneel kan er gekozen worden voor een combimagnetron en ook 
daar is een aparte groep voor nodig. Al deze aanpassingen hebben gevolgen voor uw meterkast 
en worden in de basis meegenomen. We zijn in overleg met uw netwerkbeheerder hoe we deze 
aanpassing kunnen doorvoeren. Dit heeft betrekking op de meterkast in het trappenhuis en de 
groepenkast in uw woning.

Kozijnen, ramen en deuren
De houten kozijnen in de achtergevel worden vervangen door kunststof kozijnen met HR++ 
beglazing, draai- kiepramen en een deur van de keuken naar de wintertuin. Waar nodig worden 
ventilatieroosters in de kozijnen opgenomen. De beglazing is extra isolerend, waardoor uw 
stookkosten lager zullen uitvallen. De ramen en deuren worden nagekeken. Waar nodig wordt de 
tochtafdichting vervangen. 

Schilderwerk
In uw woning wordt de nieuwe wand en het plafond in het toilet gesaust. In de keuken wordt de 
wand boven het tegelwerk en het plafond ook gesaust. Ook het plafond in de badkamer wordt 
gesaust. Het sauswerk wordt in de kleur wit uitgevoerd. 
 

Werkzaamheden aan het gebouw  

Balkon  
De vloer van het balkon aan de 
voorzijde wordt voorzien van een 
nieuwe coating. Het hekwerk van het 
balkon wordt ook opnieuw geschilderd. 
Het balkon aan de achterzijde van uw 
woning wordt kleiner door de uitbreiding 
van de badkamer. Door het raamkozijn 
krijgt het balkon de functie ‘wintertuin’. 
De nieuwe opbouw is goed geïsoleerd 
en wordt aan de buitenzijde onder 
andere voorzien van steenstrips om 
architectonisch aansluiting te zoeken 
bij het huidige ontwerp.



Herstellen metsel- en betonwerk  
Als metselwerk aan de buitengevel beschadigd is, herstellen we dit. Het voegwerk tussen 
de stenen wordt deels vervangen. Al het metselwerk wordt gereinigd en voorzien van een 
transparante waterafstotende laag. Waar nodig wordt de aangetaste betonconstructie hersteld en 
geschilderd.  

Schilderwerk buiten 
De algemene houten toegangsdeuren, garage deuren en kozijnen, worden aan de buitenzijde 
geschilderd. Alle betonnen- en houten onderdelen aan de buitenkant worden gecoat of 
geschilderd. De kleuren blijven gelijk aan de huidige kleurstelling.

Regenpijpen  
De regenpijpen aan de voor- en achterzijde worden vervangen door nieuwe PVC- regenpijpen.  

Isolatie  
De luchtspouw wordt gevuld met isolatie. Ook op het dak brengen we isolatie aan waarna de 
daken worden voorzien van nieuwe dakbedekking.  

Asbest  
We hebben tot op heden nog geen asbesthoudend materiaal aangetroffen, maar dit zouden we 
nog kunnen aantreffen. Er wordt een aanvullend onderzoek verricht om te kijken of er geen asbest 
aanwezig is. 

Treffen we toch asbest aan, dan wordt dit op een veilige manier weggehaald. Voor u als bewoners 
zijn er dan geen risico’s, maar is er wel wat extra overlast. Hierover zullen wij u altijd vooraf 
informeren.

Als alle werkzaamheden afgerond zijn, ziet het gebouw er weer mooi en opgefrist uit.   

Zonwering
Graag willen wij uw complex voorzien van collectieve 
zonwering aan de buitenzijde van uw woning. Hiervoor 
willen wij een uitvalscherm ter plaatse van het balkon en 
voor het woonkamerraam aanbrengen. De zonwering is 
elektrisch bedienbaar. 

De kleur van het doek is nog niet definitief bepaald. 
Hierover zijn we in overleg met de architect. Voor het 
gebruik van de zonwering betaalt u maandelijks een 
bijdrage (zie hoofdstuk ‘financiele gevolgen’). Dit bedrag 
wordt opgenomen in de servicekosten.



In basis levert de renovatie al meer woongenot op, maar er is ook ruimte voor eigen persoonlijke 
uitbreidingen en aanpassingen. Wij hebben een keuzelijst opgesteld met extra’s die u tegen een 
eenmalige vergoeding kunt kiezen. Voor een uitgebreide omschrijving en prijzen verwijzen wij u 
naar de keuzelijst, maar hier willen wij toch graag een aantal onderdelen uitlichten. 

Uw keuken kan uitgebreid worden met inbouwvaatwasser op de daarvoor vrijgehouden positie. 
Wanneer u geen vaatwasser nodig heeft, kunt u op deze positie kiezen voor een standaard 
onderbouwkast.

De bovenkasten zijn in basis 57 centimeter hoog. Voor een strak ontwerp van uw keuken kunt u 
kiezen voor twee klepkasten van ieder 90 centimeter breed. Wilt u toch liever meer opbergruimte? 
Dan zijn er opties voor de bovenkasten in middel en groot, deze hebben een hoogte van 72 en 90 
centimeter. 

Tegenover de keuken kan gekozen worden voor een hoge kast. Wanneer dit het geval is zal de 
radiator verschoven worden richting de deur van de hal naar de keuken. In de modelwoning is de 
verplaatsing uitgevoerd en kunt u een goed beeld krijgen van hoe dit eruit zal zien. De hoge kast 
kan uitgevoerd worden als een kast met planken voor opbergruimte of eventueel een toevoeging 
van apparatuur. Zo kunt u kiezen uit een koelkast, een combioven (of een combinatie van koelkast 
en combi) of een koel-vries combinatie.

Voor meer gebruiksgemak kan uw keuken ook uitgebreid worden met een besteklade passend 
in de 90 centimeter brede lade. De wasbak kan uitgevoerd worden met een korfplug. Deze zorgt 
ervoor dat het vuil niet direct uw afvoer in loopt en uw wasbak is hiermee afsluitbaar.

In de badkamer kunt u accentstroken laten aanbrengen achter de wastafel en in de douchehoek. 
Daarnaast is het wastafelmeubel in drie andere kleuren verkrijgbaar.

De accenttegels kunnen ook gekozen worden voor in de toiletruimte. Hier zal dan de gehele 
achterwand tot circa 1,2 meter hoogte achter het toilet in een andere kleur betegeld worden. In de 
modelwoning kunt u goed zien wat het effect daarvan is.

Extra’s



Er is ook de mogelijkheid om een bouwkundige optie door te voeren. Voor de woningen die 
in basis drie slaapkamers hebben, is het mogelijk om een grote opening te creëren tussen de 
woonkamer en de kleine slaapkamer aan de voorzijde. De onderstaande foto geeft u een goed 
beeld van hoe dit eruit zou komen te zien.

Wanneer u een woning heeft met twee slaapkamers is deze optie ook mogelijk, maar dan met de 
toevoeging van schuifdeuren. Dit voorbeeld is hierboven te zien.

Deze bouwkundige opties zullen wel in een andere bouwstroom uitgevoerd worden. Dit houdt in 
dat voor dit onderdeel een andere planning met u overlegd zal worden. Er blijft voor u anders wei-
nig tot geen ruimte over om uw spullen te laten en het is ook nog eens afhankelijk van het aantal 
keren dat deze optie gekozen wordt. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u aanvullende vragen heeft over de extra opties. Bel of mail ons en 
wij beantwoorden uw vragen graag. De contactgegevens vindt u achterin dit magazine. 

Tijdens de technische opname nemen wij de eventuele extra’s met u door. Wanneer u kiest voor 
aanvullende opties dient u deze tijdens deze technische opname (dus voorafgaand aan de uitvoe-
ring) per pin bij ons te betalen. Extra opties die niet betaald zijn, worden niet in behandeling geno-
men.     



Wat kunt u van ons verwachten?

De werkzaamheden brengen overlast en ongemak met zich mee. Wij doen er alles aan om de 

overlast zoveel mogelijk te beperken en houden zoveel mogelijk rekening met uw situatie. Toch 

kan overlast in de periode dat er in en aan uw woning wordt gewerkt niet worden voorkomen. 

Modelwoning

Voor ons was het realiseren van een modelwoning belangrijk. Zo weten wij hoe wij het werk 

aan woning goed en efficiënt kunnen uitvoeren. In de presentatie en de virtuele tour van de 

modelwoning die u binnen enkele dagen van ons zult ontvangen kunt u zien welke werkzaamheden 

verricht worden aan uw woning en vooral ook hoe uw woning na afronding van de werkzaamheden 

eruit gaat zien. Wij zijn gereed met de werkzaamheden aan de modelwoning en willen deze graag 

aan u tonen. U zult per e-mail van ons een link ontvangen naar de virtuele tour en de presentatie. 

Heeft u geen e-mail en hebben wij nog geen contact gehad met elkaar? Bel dan een van onze 

bewonersconsulenten. Het telefoonnummer vindt u achterin dit magazine.

Noot: Wij gaan uit van een positief besluit en het behalen van positief draagvlak. Wij verstrekken 

u daarom alvast een datum en tijdstip voor de Technische opname. Wanneer 70% van de 

huishoudens akkoord is, gaan wij zo snel mogelijk voor u aan het werk. 

Technische opname

De technische opname is een eerste bezoek die wij (Koopmans) aan uw woning brengen. Tijdens 

deze opname kunnen wij goed de situatie in uw woning vastleggen en beoordelen. We krijgen dan 

een goed beeld of alle geplande taken bij u uitvoerbaar zijn. Wij werken met onderaannemers, 

die ook enkele zaken in uw woning moeten controleren. U wordt hierover vooraf door ons 

geïnformeerd. 



Warme opname
De warme opname is een bezoek aan uw woning waarin wij nogmaals mondeling toelichten wat 
u van ONS kunt verwachten en wat wij van Ú verwachten. Wij nemen dan met u de meterkastlijst 
en dagplanning door en geven per ruimte aan waar wij (werk)ruimte nodig hebben. Doorgaans 
vindt deze opname 1 tot 2 weken voor de start van de werkzaamheden in uw woning plaats. 

Noot: Voor beide opnames is ons verzoek aan u om zelf een afweging te maken of u iemand wilt 
uitnodigen die bij de opname aanwezig is. Er komt veel informatie op u af en wellicht kan iemand 
u hierbij ondersteunen. Wij vragen u echter om met maximaal twee personen aanwezig te zijn 
tijdens de opnames. Dit in verband met de coronamaatregelen die wij treffen voor uw gezondheid 
en die van onze medewerkers.

Meterkastlijst en dagplanning
Op de meterkastlijst staat welke werkzaamheden in de woning plaatsvinden en waar ze 
plaatsvinden in de woning. De dagplanning geeft weer op welke dag bepaalde werkzaamheden 
plaatsvinden. Handig, zo heeft u altijd een lijst bij de hand wanneer u welke werkzaamheden kunt 
verwachten. 

Overlast
Tijdens de werkzaamheden gaat u overlast ervaren. Denk hierbij aan:
• Veelvuldig vakmensen in uw woning en rond uw woning;
• Stof in uw woning;
• Geluidsoverlast door werkzaamheden;
• Inpakken of verplaatsen van (een deel van) uw meubilair en spullen in de woning;
• Overlast voor uw huisdieren;
• Kou of tocht tijdens de uitvoering;
• Balkon leeghalen;
• Extra verkeer in de straat door materiaal aanvoer en werklieden;
• Rondom het hele blok woningen (voor- en achterkant) wordt tijdens de werkzaamheden een 
steiger aan de gevels geplaatst;
• Overdag kan het voorkomen dat de elektra tijdelijk onderbroken wordt. In de dagplanning staat 
aangegeven op welke dag er tijdelijk geen elektra is. Na werktijd is er altijd elektra;
• Er is stromend water in uw woning. Dit kan overdag tijdelijk onderbroken worden. Buiten werktijd 
is er minimaal één kraan en een afvoer met warm water bruikbaar. Ook is buiten werktijd de CV-
ketel beschikbaar;

Wat kunt u van ons verwachten?



• Wij stellen altijd een (nood) toilet beschikbaar wanneer wij in uw toiletruimte aan het werk zijn. 
U kunt dus altijd naar het toilet in uw eigen woning; 
• Keuken, toilet en badkamer zijn zeer beperkt en deels niet te gebruiken gedurende de periode 
dat wij werkzaamheden in uw woning uitvoeren;
• Extra schoonmaken nadat de werkzaamheden in uw woning zijn afgerond.

We ontzorgen u door:
• Een woning beschikbaar te stellen voor u, waar u eventueel kunt koken en douchen. De woning 
kan ook gebruikt worden om overdag eventueel naar uit te wijken of van het toilet gebruik te 
maken.
• De werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zodat wij de periode van 
overlast voor u zo kort mogelijk houden. Dat zal niet altijd mogelijk zijn, omdat met meerdere 
bouwstromen wordt gewerkt. Deze verschillende bouwstromen bestaan uit:
• werk aan het dak van het woongebouw;
• werk in de woning;
• werk aan de buitenzijde van uw woning;
• uitvoeren van een eventueel gekozen bouwkundige optie (doorbraak);
• Wij stellen afdekplastic beschikbaar om uw meubels te beschermen en als we aan het werk 
gaan plakken we de vloeren van uw woning af om beschadiging te voorkomen;
• U kunt verhuisdozen bij ons aanvragen om tijdelijk huisraad in op te bergen zodat wij voldoende 
werkruimte beschikbaar hebben;
• Vast aanspreekpunt. Iedere donderdag is er een bewonersconsulent van Koopmans aanwezig in 
de modelwoning (Rembrandtkade 40). Als er vragen zijn kunt u bellen met de projecttelefoon. Het 
telefoonnummer is te vinden achterin dit magazine.

Werktijden
De werktijden zijn van 07.30 uur tot 17.30 uur. Op het eind van de werkdag zorgt de aannemer 
ervoor dat uw woning en de portiek opgeruimd en bezemschoon wordt achtergelaten. 



Wat wordt er van u verwacht?

Wat vragen wij van u?

• Verplaatsen van (een deel van) uw meubilair, zodat er ruimte ontstaat om te werken. Wij 

hebben afdekfolie waarmee u uw meubilair kunt beschermen;

• Het geheel leegruimen van uw keukenkastjes;

• Het geheel leegruimen van uw badkamer;

• Bij het vervangen van het glas, ramen en deuren, vragen wij u om binnen één meter vanaf 

het kozijn geen spullen meer te hebben staan of hangen. De vensterbanken moeten leeg. En de 

raambekleding moet eraf gehaald worden;

• Het leegruimen van uw balkon en balkonkast aan de achterzijde van de woning;

• Tijdens de werkzaamheden vragen wij u de vaklieden toegang te geven tot uw woning, 

door aanwezig te zijn of de sleutel af te geven;

• Het verwijderen van attributen (decoratie e.d.) die bevestigd zijn aan de gevel;

• Tijdens alle werkzaamheden maatregelen treffen voor uw huisdieren;

• Bescherm of verwijder kostbare zaken die in de looproute staan;

• Persoonlijke zaken uit de meterkast(en) halen;

• Verwijderen van zelf aangebrachte voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een schotelantenne;

• Verwijderen van plafondlamp in uw badkamer, keuken en toilet. Wij zorgen ervoor dat er 

tijdelijk een verhuisfitting komt te hangen, zodat u ten alle tijde verlichting behoudt in het toilet.

Kunt u bovenstaande voorbereidings- werkzaamheden niet zelf of samen met vrienden of familie 

uitvoeren? Geef dit dan tijdig aan bij de bewonersconsulenten.

Belangrijk! Het verwijderen en afvoeren van aanwezige zonwering aan de voorgevel (zijde 

Rembrandtkade) wordt door ons gedaan. Hier hoeft u dus geen actie in te ondernemen. Dit in 

verband met het monteren van de nieuwe zonwering.



Planning
Vóór de start van de werkzaamheden brengen wij eerst een bezoek aan 

uw woning voor de technische opname. Wij verwachten hier geen grote 

verrassingen en willen bij een positief draagvlak in januari beginnen 

met de voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft in eerste instantie 

werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw. 

We beginnen allereerst met het inrichten van onze bouwplaats en het plaatsen 

van steigers in januari. Dan kunnen we op het dak beginnen met het na-

isoleren en het voorzien van nieuwe dakbedekking. Na de werkzaamheden aan 

het dak, starten we met het isoleren van de spouwmuren en het gevelonderhoud. 

Dit gebeurt allemaal van buitenaf en daarvoor hoeven wij niet in uw woning 

te zijn.

Gelijktijdig aan de werkzaamheden die buiten plaatsvinden, gaan wij vanaf 

februari ook in de woningen van start. Voordat deze werkzaamheden starten, 

komen wij bij u thuis voor een warme opname. Dit is voor ons en voor u een 

laatste controle om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in uw woning 

voorspoedig kunnen verlopen. Wij verwachten circa 15 werkdagen in uw 

woning aan het werk te zijn. 

Wij starten de werkzaamheden bij Rembrandtkade 33 en eindigen bij 

Rembrandtkade 104.

Doelstelling is om de werkzaamheden eind september 2021 af te ronden.

Op de volgende pagina kunt u de globale planning vinden van het hele 

project. Ook hebben we voor de binnenrenovatie een schema toegevoegd, 

waarin per portiek de uitvoeringsperiodes vermeld staan. In dit schema 

staan ook de verwachte opleveringsdatum per blok vermeld.  Uiteraard is 

een en ander onder voorbehoud van het behalen van draagvlak en benodigde 

vergunningen.



Stappenplan tot start uitvoering

December

Presentatie plan en de modelwoning.

15 december 2020

Uiterlijke datum indiening akkoordverklaring.

Vanaf januari 2021

Technische opname bij u in de woning.



Begeleiding
Op de vorige pagina’s staat beschreven wat u kunt verwachten. In dit hoofdstuk leest u hoe wij 

u tijdens de werkzaamheden begeleiden en wat u van ons mag verwachten.  

Woningverbetering en groot onderhoud in bewoonde staat
De werkzaamheden die in dit voorstel beschreven staan, kunnen in bewoonde staat uitgevoerd 
worden. Dat betekent dat u tijdens de werkzaamheden in uw woning kunt blijven wonen. Wel 
komt er een leegstaande woning voor u beschikbaar. Deze woning is dus alleen voor u in de 

periode dat wij binnen bij u aan het werk zijn. U kunt daar gebruik maken van de badkamer en 
wij stellen een kooktoestel ter beschikking. U kunt de woning ook gebruiken wanneer u overdag 

toch even uit wilt wijken en uit uw woning wilt. Let op, deze woning is niet voorzien van 
meubilair. Werkt u momenteel veel vanuit huis en moeten wij daar rekening mee houden? Meld 

dit dan aan ons, dan zoeken wij een passende oplossing voor u.

Compensatie
U ontvangt een compensatie voor klein herstel en overlast. In het hoofdstuk compensatie gaan 

wij hier verder op in.

Maatwerk
Heeft u meer hulp nodig dan in dit voorstel wordt aangeboden? Bijvoorbeeld omdat u erg ziek 

bent of net een medische ingreep heeft gehad? Voor bewoners met een medische indicatie 
(afgegeven door een medisch en onafhankelijk specialist) zoeken we in goed overleg een 

maatwerkoplossing. Dit geldt dan voor de tijd dat er werkzaamheden zijn in de woning. Voor de 
werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw is dat niet nodig.

Wat als het echt niet gaat voorafgaand of tijdens de werkzaamheden? Neem dan contact op 
met de bewonersconsulenten van Koopmans. Zij kijken samen met u naar wat mogelijk is. Ons 

advies is om hiermee niet te lang te wachten.

Modelwoning
In de modelwoning (Rembrandtkade 40) kunt u zien hoe de woning wordt aangepast. Ons advies 

is om de digitale presentatie en virtuele tour aandachtig te bekijken. Lukt dit niet zelf, vraag 
iemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen. Lukt dit alsnog niet? Geef dat dan aan.

Contact
Iedere donderdag is een van onze bewonersconsulenten aanwezig in de modelwoning. Tussen 
14:00-15:00 uur is hier een inloopsspreekuur. Echter met de coronamaatregelen kan het zijn dat 
u langer moet wachten of niet direct aan de beurt komt. Wij kunnen u helaas met maximaal 
2 personen uit één huishouden tegelijk in de modelwoning toelaten. U kunt ons ook altijd per 
mail of via de projecttelefoon bereiken. Indien de telefoon niet beantwoord wordt verzoeken 

wij u om duidelijk de voicemail in te spreken. En dan bellen wij u binnen 24 uur (op werkdagen) 
terug.



Maatwerk in bewonersbegeleiding
Voor, tijdens en na de werkzaamheden zijn er een bewonersconsulenten van Koopmans en 
een woonconsulent van Eigen Bouw bereikbaar. Wij vinden het belangrijk dat u persoonlijk 
antwoord krijgt op uw vragen. Zo nodig zoeken we samen met u naar passende oplossingen 

voor uw zorgen. Heeft u liever dat een bewonersconsulent of woonconsulente bij u langskomt? 
Maak dan een afspraak.

Begeleiding
Heeft u begeleiding? Bijvoorbeeld van het wijkteam van de gemeente of van een zorginstelling? 

Werkzaamheden in uw woning zijn ingrijpend. We vragen u om contact op te nemen met uw 
begeleiding en deze mee te nemen naar de huisbezoeken. Zo kunt u samen kijken wat op u af 

komt en bepalen of u extra ondersteuning nodig heeft.

Bewindvoering
Heeft u een bewindvoerder? Uw bewindvoerder ontvangt dan de vergoedingen voor overlast 

en de te maken kosten tijdens de werkzaamheden. Eigen Bouw geeft uw bewindvoerder graag 
een toelichting waarvoor deze vergoeding is, zodat dit bedrag tijdens de werkzaamheden voor u 

beschikbaar is. 

Wanneer u de gegevens van uw bewindvoerder met ons heeft gedeeld, nemen wij contact op 
met uw bewindvoerder. Wanneer u dat nog niet gedaan heeft, kunt u deze gegevens delen met 

de woonconsulent van Eigen Bouw. 

Aansprakelijkheid
Voor het uitvoeren van het werk wordt gevraagd om uw spullen te verplaatsen. Wanneer u dat 
niet doet en hierdoor schade ontstaat, zijn de aannemer en Eigen Bouw niet verantwoordelijk. 
Ons advies is om in ieder geval de gang zo leeg mogelijk te houden. Hier wordt veel en vaak 

doorheen gelopen. 

Beschermende maatregelen
We proberen schade te voorkomen. Daarom treffen wij schade beperkende maatregelen, 

zoals het afplakken van de vloeren in uw woning tijdens het werk en stellen wij afdekfolie ter 
beschikking.

Voorziene schade
De aannemer informeert u vooraf wat u zelf kunt doen om schade te voorkomen. Volgt 
u het advies van de aannemer niet op en er ontstaat schade, dan bent u hiervoor zelf 

verantwoordelijk.

Niet voorziene schade
Ontstaat er schade aan uw eigendommen die niet voorzien was, dan meldt u dit binnen 24 

uur bij de bewonersconsulent van Koopmans. Gooi geen spullen weg voordat de aannemer de 
schade gezien heeft. Anders kan niet bepaald worden dat er schade is en hoe groot de schade 

is. De bewonersconsulent van de aannemer zorgen voor een snelle en juiste afhandeling van uw 
schadeclaim. Ons advies is om zelf ook foto’s te maken.



DOET U MEE?
Om met de werkzaamheden te starten hebben we uw instemming nodig. 

Hoe dat gaat leest u hieronder. 

Lees vooraf dat u uw stem uitbrengt dit magazine goed door. Ons advies is om ook de 

presentatie en virtuele tour van de modelwoning aan de Rembrandtkade 40 goed te bekijken. 

Dan ziet u met eigen ogen de aanpassingen en hoort u wat u kunt verwachten. Heeft u 

vragen of zorgen? Deel ze met ons. We komen graag langs of bellen met u om uw vragen te 

beantwoorden. 

Uw instemming stap voor stap:

1. U ontvang dit magazine, inclusief overeenkomst met een begeleidende brief;

2. Lees de informatie goed door en noteer uw vragen;

3. Begin december kunt u de presentatie en virtuele tour van de modelwoning bekijken. U 

ontvangt hiervoor een link per mail. Lukt het niet om de digitale presentatie en tour te bekijken 

en heeft u niemand die u daarbij kan helpen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze 

bewonersconsulenten;

4. Heeft u tussendoor vragen, dan kunt u ook naar het spreekuur komen. Wilt u liever dat we bij 

u thuis langskomen, maak dan een afspraak met ons;

5. Het ingevulde antwoordformulier telt als uw stem voor of tegen het voorstel;

6. U levert het antwoordformulier zo spoedig mogelijk in bij Rembrandtkade 40. Dit mag als wij 

aanwezig zijn en anders kunt u het in de brievenbus van Rembrandtkade 40 doen;

7. Uiterlijk 15 december 2020 moeten alle formulieren binnen zijn;

8. Levert u het antwoordformulier niet tijdig in? Dan helpen we u herinneren. Ons doel is dat 

iedereen een stem uitbrengt;

9. Vóór de kerstvakantie sturen wij een brief aan alle bewoners of de werkzaamheden doorgaan.



Wanneer kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd? 

De aanpak gaat door wanneer 70% of meer van de bewoners (één stem per huishouden, alleen 

zittende huurders) met het voorstel akkoord gaat. Het voorstel wordt dan redelijk geacht. Het 

betekent dat de werkzaamheden doorgaan voor alle bewoners, ook als u nee heeft gestemd. 

Voor welke onderdelen hebben wij uw toestemming nodig?

Voor aanpassing van de volgende onderdelen (welke nader omschreven staan in de 

‘Overeenkomst wijzigingen woning verduurzaming en grootonderhoud‘) hebben wij uw 

toestemming nodig.

• Woningverbetering energie

• Woningverbetering interieur

• Verandering servicekosten*

Wanneer u niet akkoord stemt of helemaal geen stem uitbrengt kunnen wij de woningen niet 

opwaarderen naar een comfortabele woning voor u.

* Deze wijziging zal alleen worden doorgevoerd als alle huurders akkoord gaan met dit 

specifieke onderdeel

Is het belangrijk dat ik mijn stem uitbreng?

Ja, want niet uitgebrachte stemmen gelden als een ‘nee’-stem. 

Ik ga op vakantie en nu? 

U kunt op afstand uw stem uitbrengen of u machtigt iemand om uw stem uit te brengen. Neem 

contact op met onze woonconsulenten en wij zullen nadere afspraken met u hierover maken.

Wanneer treedt de sociale begeleiding in werking? 

Het voorstel (dit boekje) treedt in werking na de datum dat wij u schriftelijk hebben 

geïnformeerd dat de werkzaamheden doorgaan.

Ik wil niet meedoen, wat kan ik doen? 

Heeft u tegen gestemd en is meer dan 70% gehaald? Na de brief met de uitslag van de 

stemming, kunt u binnen 8 weken naar de rechter gaan. U kunt dan aan de rechter aangeven 

dat u de aanpak niet redelijk vindt en verzoeken om niet mee te hoeven werken. 



Wij streven ernaar dat we bij oplevering kunnen terugkijken op een prettige bouwperiode en dat 

u tevreden bent over de aanpassingen in en aan uw woning. Tevredenheid en veel woonplezier 

voor u, daar gaan wij voor zorgen! 

Voor dit project zijn wij uw contactpersonen voor alle zaken die betrekking hebben op de 

woningverbetering en groot onderhoud werkzaamheden in en aan uw woning. Wanneer we 

positief draagvlak hebben hopen wij u snel persoonlijk te ontmoeten tijdens de opname bij u 

thuis.

Als er vragen zijn kunt u deze per e-mail stellen, of bel ons (wanneer u de voicemail krijgt verzoeken 

wij u om deze duidelijk in te spreken). Onze contactgegevens treft u hieronder. Daarnaast zijn wij 

wekelijks op donderdag in de modelwoning aan de Rembrandtkade 40 aanwezig. Wilt u persoonlijk 

afspreken? Dan heeft het onze voorkeur dit op donderdag te doen.

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van dit magazine en het bezoek aan de modelwoning nog vragen? Bij de 
woonconsulenten van Koopmans, Simone Eijsink en Nardy Suthof, kunt u terecht met vragen 
over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Bewonersconsulenten
Simone Eijsink | e-mailadres: s.eijsink@koopmans.nl
Nardy Suthof | e-mailadres: n.suthof@koopmans.nl 
Telefoonnummer | 06 - 82 50 67 91

Contactpersonen Eigen Bouw
Nathalie van ‘t Veld | e-mailadres: n.vanhetVeld@eigenbouw.nl
Telefoonnummer | 0570 - 61 45 40

Wanneer er buiten werktijd dringende zaken zijn die betrekking hebben op de werkzaamheden 
neem dan contact op met ons storingsnummer: 088 - 600 4600. 
 



Mijn naam is Nardy Suthof en ik ben bij Koopmans 
werkzaam als woonconsulent. De persoonlijke 
begeleiding vind ik erg leuk, iedereen heeft 
andere ideeën en het is erg prettig om uit te 
leggen wat u kunt verwachten. Mijn ervaring en 
mijn technische kennis vormen een goede basis 
om samen tot een goed eindresultaat te komen 
voor úw woning.

Mijn naam is Simone 
Eijsink, ik ben werkzaam 

als woonadviseur bij 
Koopmans en betrokken bij 

jullie project.
Het geeft mij veel 

voldoening om jullie als 
bewoners te begeleiden 

tijdens het hele 
woningverbetering en 

grootonderhoud traject.
Ik zie uit naar een fijne 

samenwerking!




