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INLEIDING 
 
Wonion en de Gemeente Oude-IJsselstreek zijn bezig met de voorbereiding van groot 
onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad. Vastbouw gaat deze werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
Wij bieden u de unieke mogelijkheid om mee te liften met de werkzaamheden. Uw woning 
wordt dan niet alleen energiezuiniger, maar ook uw wooncomfort wordt vergroot. 
De maatregelen aan de huurwoningen kunnen ook uitgevoerd worden voor particuliere 
woningen. U kunt de maatregelen uitkiezen die voor u het aantrekkelijkst zijn. 
 
De werkzaamheden zijn vooral gericht op het energiezuiniger maken van de woningen. Laat u 
alle werkzaamheden uitvoeren, dan komt uw woning op energielabel A, wat gelijk staat aan 
een energiebesparing van ca. €27,50 per maand. Uiteraard is dit een gemiddeld bedrag en 
afhankelijk van bewonersgedrag. U kunt kosteloos (U betaalt €200,- aan Vastbouw, die u 
middels een subsidie weer retour ontvangt) een energieadvies krijgen voor besparingen in uw 
woning.  
 
 

 
 
De werkzaamheden die u kunt laten uitvoeren, staan in hoofdstuk 1 beschreven. In hoofdstuk 
2 staan alle kosten vermeld, vindt u informatie over subsidies en financieringsvormen en 
wordt de betaling toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de planning en tot slot gaat 
hoofdstuk 4 over de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de werkzaamheden. 
 
Planning: 
Op 9 april is er een workshop energiebesparing georganiseerd. De modelwoning aan het 
Mezenpad 25 is gereed en wordt 27 april a.s. opengesteld. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. Half april maakt de maatwerkadviseur een afspraak om uw woning te bekijken. 
Het is de bedoeling om vanaf september te starten met de werkzaamheden aan de 
particuliere woningen. Eind 2010 zijn de werkzaamheden in de Kwartellaan/Mezenpad gereed 
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1.  ALLE WERKZAAMHEDEN OP EEN RIJ 
In dit hoofdstuk worden alle werkzaamheden beschreven die u kunt laten uitvoeren. Verder 
op in deze brochure worden diverse keuzepakketten aangeboden. 
 
1.1 Maatregel 1:  Isoleren van de begane grondvloer  
 
Vanuit de kruipruimte wordt de onderzijde van de begane grondvloer voorzien van isolatie. 
Hiervoor gebruiken wij Purschuim, dat onder tegen de vloer wordt gespoten. Het kruipluik 
wordt vervolgens vervangen door een geïsoleerd exemplaar. Hierdoor komt er minder kou 
vanuit de grond/kruipruimte de woning in, waardoor u minder hoeft te stoken en de vloer 
minder koud zal aanvoelen. Als extra optie wordt het verbeteren van de kruipruimteventilatie 
aangeboden. Bij de meeste woningen is dit echter al aangebracht. 
 

 
Isoleren van de begane grond vloer 

 
 
 

 
Kruipruimteventilatie 
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1.2 Maatregel 2:  Controle van de isolatie in de spouwmuren  
 
Op onderstaande warmtescan ziet u dat de isolatie in de gevels weg is op de witte plekken. 
Dit kan bij uw woning ook het geval zijn. De gevels kunnen daarom nageïsoleerd worden. Dit 
doen wij door het spuiten van isolerend schuim in de spouwmuren. Hierdoor treed er minder 
warmteverlies op in de woning. In de winter wordt de kou beter buiten gehouden en in de 
zomer komt de warmte minder snel naar binnen. 
 

 
Afbeelding infraroodcamera    Na-isoleren gevel 
 
1.3 Maatregel 3:  Hydrofoberen van de gevels  
 
De gemetselde gevels worden eerst licht gereinigd. Het metselwerk wordt daarna water 
afstotend gemaakt door een impregneer middel op het metselwerk aan te brengen. Hierdoor 
is de gevel beschermd tegen weer en wind en wordt deze minder snel vuil. Daarnaast trekt 
vocht minder snel door de stenen en voorkomt het uitlekken van zout. 
 
1.4 Maatregel 4:  Het vervangen van de kozijnen  
 
De bestaande houten kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met daarin 
isolerend HR++ glas. De kozijnen worden uitgevoerd met draai-/kiepramen. De 
asbesthoudende panelen worden door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. Ook door deze 
maatregel wordt het wooncomfort vergroot door de isolerende beglazing. Er gaat minder 
warmte verloren. Daarnaast behoeven kunststof kozijnen veel minder onderhoud dan houten 
kozijnen, omdat ze niet geschilderd hoeven te worden. 
 

 
 
 

 
 

Voorgevel Parkbuurt       Achtergevel Parkbuurt 

Voorgevel De Gaarden         Achtergevel De Gaarden 
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1.4.1.  Voordeuren 
Tijdens het vervangen van de kozijnen, wordt ook de voordeur vervangen. Wij hebben 
hiervoor 4 keuzemogelijkheden. Deze zijn weergegeven op onderstaande afbeelding.  
 

 
 
1.4.2.  Keukendeuren 
Voor het vervangen van de keukendeur zijn er twee mogelijkheden.  

- De huidige indeling te handhaven (standaard) 
- De deur laten vervallen. U krijgt dan een nieuw vast paneel met daarboven vast 

glas. U creëert zo meer ruimte in de keuken, zodat u deze wellicht uit kan breiden 
met een hoekopstelling.  

 
Op onderstaande afbeeldingen staan deze mogelijkheden weergegeven. 
 

 
Standaard     Keukendeur laten vervallen 
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1.4.3.  Bergingsdeuren 
De deur in de berging wordt bij deze maatregel ook vervangen. U heeft meerdere 
mogelijkheden. Standaard wordt er een enkele deur toegepast. Tegen betaling van een 
meerprijs kunt u kiezen voor een extra bovenlicht naast de enkele deur of de toepassing van 
een dubbele deur in plaats van een enkele deur. De mogelijkheden zijn op onderstaande 
afbeelding weergegeven. Ook kunnen de deuren voorzien worden van matglas. 
 

 
   
 
1.4.4.  Badkamerraam 
U heeft de mogelijkheid om het badkamerraam te laten vervangen door matglas.  
 
1.4.5.  Horren 
U heeft de mogelijkheid om de draaiende delen van de kozijnen te voorzien van op maat 
gemaakte horren. Deze worden aan de buitenzijde bevestigd, zodat de ramen gewoon open 
kunnen. 
 
1.4.6.  Veiligheid- en letselwerend glas 
U heeft de mogelijkheid om de ramen op de begane grond die lager zijn dan 90 cm. te laten 
voorzien van gelaagd glas.
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1.4.6.  Kleuren 
De binnenzijde van de kozijnen, ramen en deuren worden wit (Ral 9010). De buitenzijde van 
de kozijnen worden ook wit (Ral 9010). Voor de draaiende delen (ramen en deuren) en de 
panelen hebben wij een standaard kleur gekozen. U kunt (per buurt) ook kiezen uit twee 
opties zoals hieronder aangegeven.  
 
Kleuren De Gaarden: 

  
 
 
In de nieuwe kozijnen worden ventilatieroosters aangebracht. Deze roosters zorgen voor de 
aanvoer van frisse lucht van buiten.  
 

 
Ventilatierooster 

 

RAL1015 (optie) 

RAL6009 (standaard) 

RAL9010 (optie) 

RAL7001 (optie) 

RAL9010 (optie) 

RAL7012 (standaard) 

Kleuren de Parkbuurt: 
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De betonbalk boven de kozijnen op de begane grond (de neuslatei) wordt aan de binnenzijde 
geïsoleerd en afgewerkt met glad plaatmateriaal. 
 

 
Neuslatei aftimmering bestaande toestand 

  
 
1.5 Maatregel 5:  Het aanbrengen van mechanische ventilatie 
U kunt ervoor kiezen om de woning te laten voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. 
Dit systeem verbetert de binnenluchtkwaliteit door continue ventilatie. Een ander voordeel is 
dat, bijvoorbeeld na het douchen, de stoom sneller weg is en er minder risico op 
vochtproblemen is.  

 
1.5.1.  Ventilatie afzuigpunten 
Voor een goede afvoer van gebruikte lucht, kunnen er ventilatie afzuigpunten aangebracht 
worden in de keuken, toilet en badkamer. De bestaande asbesthoudende ventilatiekanalen 
worden door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.  

 

 
Een ventilatie afzuigpunt 

 
1.5.2.  Leidingen 
Er worden ventilatiekanalen aangebracht tegen het plafond in de hal. Deze kanalen worden 
afgewerkt met een witte plaat. In de hoek van de badkamer, naast de deur, wordt een 
verticale koker geplaatst voor deze leidingen. Deze koker wordt afgewerkt met een witte 
plaat. 

   
Leidingverloop woning 
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1.5.3.  Centrale bediening 
In de woonkamer komt de centrale bediening van het mechanische ventilatiesysteem te 
hangen, welke het CO2-gehalte in de lucht meet. Als het CO2-gehalte te hoog is, wordt er 
meer geventileerd. Er wordt een timer in de badkamer geplaatst. Met deze timer kunt u de 
ventilator voor een bepaalde tijd (10, 30 of 60 minuten) meer lucht laten afzuigen bij het 
douchen.  
 
1.6 Maatregel 6:  Het isoleren van het dak 
 
Ook het isoleren van het dak wordt als mogelijkheid aangeboden. Het dak wordt van 
binnenuit geïsoleerd met afgewerkte isolatieplaten. Hierdoor komt er minder kou naar binnen 
en kunt u de zolder bijvoorbeeld als slaap- of werkkamer gaan gebruiken. 
 

 
Isoleren van het dak       Geïsoleerde zolder 

 
1.7  Maatregel 7:  Dakbedekking bergingsdak vernieuwen 
 
De huidige laag dakbedekking op het bergingsdak kunt u laten vervangen door een nieuwe 
bitumineuze laag. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bestaande boeien worden dan vervangen door nieuwe trespa boeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boei 
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1.8  Maatregel 8: Het vervangen van de CV-ketel 
U heeft de mogelijkheid om een nieuwe cv-ketel te laten plaatsen. Hierdoor kan het 
energieverbruik verminderen. De CV-ketel die geplaatst wordt is een Intergas HRE 36-30 
CW5. 
 
1.9  Zonnecollector 
Op het dak van de woning wordt een zonnecollector geplaatst. Op de overloop komt een 
zonneboiler van 110 liter  
 
In de zomer volstaat de zonnecollector voor de levering van al het benodigde warme 
water. Tijdens de wintermaanden werkt de CV-ketel mee om het water tot 60°C te 
verwarmen. Daardoor verbruikt u minder gas én minder elektriciteit en bespaart u 
aanzienlijk op de energiekosten. Bij een gemiddeld gebruik kan de gasbesparing 
oplopen tot 150 m3 (1 zonnecollector) per jaar. 
 
Compleet systeem 
Het Bosch Solarsysteem bestaat uit 1 collector, een zonneboiler (110 liter), een solarstation 
(pomp) en een regeling. Het is een kwalitatief hoogwaardig systeem waarop u altijd kunt 
vertrouwen. De installateur onderzoekt voor opdrachtverlening of uw huidige ketel geschikt is 
om aan te sluiten op een zonnecollector. 
 
1.10  Climarad 
Eén radiator in de woonkamer wordt vervangen door een climarad. 
Waarom ClimaRad bij woningrenovatie? 
1 Omdat een ClimaRad toestel 15 tot 22% op de energierekening bespaart.  
2 Omdat ClimaRad een heerlijk gezond binnenklimaat met zich meebrengt.  
Energie is geen wegwerpproduct, maar kan via warmteterugwinning (Climarad) opnieuw 
gebruikt worden. 

Waar wordt ClimaRad toegepast?  
In de woonkamer. Hier hangt de thermostaat en is het dus altijd lekker warm. Hier gaat 
echter ook de meeste warmte verloren door de ventilatie, dus is het belangrijk deze warmte 
zoveel mogelijk ín de woonkamer te behouden. Dat gebeurt dus door de warmte -die anders 
verloren gaat- opnieuw te gebruiken. Ook is hier de grootste wisseling in luchtkwaliteit 
aanwezig. ClimaRad meet continu de luchtkwaliteit en zorgt voor een altijd fijn binnenklimaat.  
Meer informatie op www.climarad.nl 
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1.11  Ideeën voor wijkverbetering 
Om de totale wijk meer eenheid en herkenbaarheid te geven, zijn de volgende ideeën door de 
architect bedacht. 
 
1.11.1 Kopgevels 
Om de beeldkwaliteit te verhogen wordt de mogelijkheid geboden om ramen te plaatsen in de 
kopgevels. Dit geldt alleen voor de woningen aan de parkeerplaatsen en plantsoenen.  

 
Keuze bewoner uit 3 ingrepen: 
1. Gevel laten zoals deze nu is. 
2. Verticale ramen plaatsen ter plaatse van de slaapkamer en de woonkamer. 
3. Drie verticale  smalle ramen plaatsen ter plaatse van de woonkamer. 
 

 
 
1.11.2 Entree/ bergingen 
 

 
 
 
De veiligheid in uw buurt wordt onder andere vergroot door het verlagen van schuttingen en 
het verbeteren van de verlichting. Aan de voorzijde van de berging wordt een luifeltje 
aangebracht met daarin opgenomen energiezuinige LED verlichting. De herkenbaarheid van 
de woning wordt verbeterd door middel van het aanbrengen van grotere huisnummers. 
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2. FINANCIËN  
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn alle mogelijke maatregelen besproken. In dit hoofdstuk 
komt het financiële aspect aan bod. In dit paragraaf 2.1 worden de kosten van de 
verschillende maatregelen besproken. Deze kosten kunt u gedeeltelijk verlagen door het 
aanvragen van subsidies. Ook kunt u gebruik maken van een duurzaamheidlening. In 
paragraaf 2.2 vindt u hier meer informatie over. Tot slot wordt de betalingswijze toegelicht in 
paragraaf 2.3. 
 
2.1 Kosten 
De kosten van de werkzaamheden staan vermeld op de volgende pagina. De besparing  
Op het gasverbruik is in onderstaande schema weergegeven. 
 
Maatregel (pakket) Prijs Besparing op 

gasverbruik 
Nieuw Label 

Vloer isoleren    €   1.130    9 % D 

Kunststof kozijnen met Hr++ glas    € 12.945  19 % C 

Dakisolatie    €   2.245  17 % C 

Kunststofkozijnen Hr++ glas en dakisolatie    € 15.640  36 % B 

Kunststofkozijnen Hr++ glas en vloerisolatie    € 14.190  28 % C 

Kunststofkozijnen Hr++ glas dak – en vloerisolatie    € 17.270  44 % B 

Kunststofkozijnen Hr++ glas dak – en vloerisolatie 
met CO2 gestuurde ventilatie 

   € 19.525  48 % A 

    

Huidig label D (EI=1,81) 
Prijs is netto prijs inclusief subsidie en BTW 
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2.2 Subsidie- en financieringsmogelijkheden 
 
Op het duurzaam verbeteren van de woning kunnen de volgende subsidies en financiering 
verkregen worden: 
1. BTW verlaging 

Het aanbrengen van isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen om 
energiebesparing te bereiken, valt onder het 6%-tarief.  

2. Glassubsidie 
Woningeigenaren kunnen een waardebon aanvragen voor een korting van € 35,- per 
vierkante meter isolatieglas, tot een maximum van € 1.100 (inclusief btw) per woning.  

3. Meer Met Minder 
- U laat een advies en offerte uitbrengen door een maatwerkadviseur. U kiest welke van 

de geadviseerde werkzaamheden u laat uitvoeren. 
- U ontvangt € 300,- als de maatregelen de woning 20% energiezuiniger maken, of u 1 

labelsprong maakt. (bijvoorbeeld van energielabel D naar energielabel C) 
- U ontvangt € 750,- als de maatregelen de woning 30% energiezuiniger maken, of u 2 

labelsprongen maakt. (bijvoorbeeld van energielabel D naar energielabel B). 
4. Subsidie Gemeente Oude-IJsselstreek 

U ontvangt een subsidie van € 500,- bij een investering in duurzame en energiebesparende 
maatregelen. De regeling is nog onder voorbehoud. Hier komt in mei 2010 meer 
duidelijkheid over. 

5. Duurzaamheidslening SVn 
Gemeente Oude-IJsselstreek verstrekt via SVn de Duurzaamheidlening. Als woningeigenaar 
in deze gemeente kunt u goedkoop geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. De 
regeling geldt ook voor maatregelen die door u zelf, of door een andere aannemer worden 
uitgevoerd. In april 2010 komt hier meer informatie over. 

 
U wordt bij het aanvragen van de subsidies begeleid door de maatwerkadviseur. 
   
De mogelijkheden en financiële gevolgen staan in het schema op de volgende pagina 
omschreven: 



 
 

* Gemeentelijke subsidie is nog onder voorbehoud 
** Waardestijging van gemiddelde woning in de Vogelbuurt, bepaald door een locale makelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Subsidies       

Label   prijs  
incl. 
BTW 

 korting  
6% 
BTW 

Glas 
subsidie 

 meer met  
minder 

Gemeente 
subsidie * 

 kostprijs  
incl. 

subsidie 

 besparing  
per maand 

maandlasten 
duurzaamheidlening 

Rest 
inves-
tering 

Waardestijging 
Woning ** 

  Maatregelen  

          1-3 jaar 4-15 jaar   

1 Begane grondvloer 
isoleren  
Onderzijde voorzien van 
PUR (Rc=3,5m²K/W) 

 D  € 1.830  € 200    € 500  € 1.130  € 7       € 1.000 

2 Kozijnvervanging 
Kunststof kozijnen,  
Hr++ glas met dubbele 
kierdichting 

 C  € 14.460   € 665  € 300  € 500  € 12.995  € 15  € 33  € 107     € 6.000 

3 Dakisolatie 
(Rc=3,5m²K/W) 
Dak isoleren van 
binnenuit met harde 
isolatieplaten "powerline"  

 C  € 3.475  € 380   € 300  € 500  € 2.295  € 13        € 1.500 

4 Kozijn vervanging en 
dakisolatie 

 B  € 17.935  € 380  € 665  € 750  € 500  € 15.640  € 28  € 38  € 124  € 640   € 7.500 

5 Kozijn vervanging en 
begane grond isoleren 

 C  € 16.285  € 580  € 665  € 300  € 500  € 14.240  € 21  € 36  € 117     € 7.000 

6 Kozijn vervanging, 
begane grond isoleren en 
dak isolatie 

 B  € 19.765  € 580  € 665  € 750  € 500  € 17.270  € 34  € 38  € 124  € 2.270   € 8.500 

7 Kozijn vervanging, 
begane grond isoleren, 
dakisolatie en vraag 
gestuurde (CO2) 
ventilatie 

 A  € 22.020  € 580  € 665  € 750  € 500  € 19.525  € 35  € 38  € 124  € 4.525   € 1.000 



 
2.3 Betaling 
 
U kunt zich opgeven door middel van het opdrachtformulier dat als bijlage is opgenomen. 
Op het moment dat Vastbouw dit ondertekende formulier van u ontvangen, sturen wij u een 
factuur voor 25% van de opdrachtsom. 6 Weken voor aanvang van de werkzaamheden moet 
dit bedrag zijn overgemaakt. 
  
U ontvangt een tweede factuur voor het restant van de opdrachtsom. Dit bedrag moet voor 
aanvang van de werkzaamheden binnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

3. PLANNING EN ROUTING 
 
3.1 Planning 
 
Vanaf half april: 

- De Modelwoning is gereed. U ontvangt een uitnodiging om deze modelwoning te 
bezichtigen. 

- Bezoek uitvoerder van Vastbouw of maatwerkadviseur. Deze bekijken in uw woning 
welke energiebesparende maatregelen mogelijk en effectief zijn. 

- Een week na dit bezoek ontvangt u een rapport. Het opstellen van dit rapport kost 
€200,-. Dit bedrag krijgt u terug via de subsidie. Dit rapport biedt inzicht in de 
mogelijke energiebesparende maatregelen, investeringen en besparingen. 

- Indien u maatregelen wilt laten uitvoeren, geeft u opdracht aan Vastbouw. 
- Indien u kiest voor een SVn Duurzaamheidlening, wordt deze eerst gecontroleerd door 

de gemeente. 
- Vastbouw plant de werkzaamheden aan uw woning in en u ontvangt hiervan een 

schriftelijke bevestiging. Vastbouw heeft minimaal 4 weken nodig voor de 
voorbereiding. 

  
Vanaf 10 mei: 

- Start van de uitvoering van het groot onderhoud bij de huurwoningen. Aansluitend, 
vanaf ca. september 2010, worden de werkzaamheden aan de particuliere woningen 
verricht.  

- De duur van de uitvoering is afhankelijk van het aantal particulieren dat deelneemt. 
Vastbouw verwacht eind 2010 gereed te zijn.     

 
Werkzaamheden per woning: 
Het complete pakket aan werkzaamheden wordt in maximaal 8 dagen uitgevoerd.  
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3.2 Bouwrouting 
Onderstaande bouwrouting geldt voor de huurwoningen. Voor de particuliere woningen wordt 
zoveel mogelijk geprobeerd om dezelfde routing aan te houden. 
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4. PROCEDURE EN VOORBEREIDING 
 
Voordat de uitvoering van de werkzaamheden van start gaat, worden eerst de nodige 
voorbereidingen getroffen. Zo is er een workshop energiebesparing georganiseerd, een 
modelwoning ingericht en komen we bij u thuis om uw wensen te bespreken. Om overlast en 
beschadigingen zo veel mogelijk te voorkomen, neemt Vastbouw vooraf maatregelen.  
 
4.1 Modelwoning 
Mezenpad 25 is ingericht als modelwoning. Dit betekent dat alle werkzaamheden van het 
groot onderhoud in deze woning zijn uitgevoerd. Op 27 april a.s. is de woning op bepaalde 
momenten opengesteld. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tijdens de openstelling is er 
iemand van Vastbouw aanwezig.  
 
4.2 Bezoek uitvoerder 
Mocht u geen, of nog niet gelijk een maatwerkadvies willen laten uitvoeren (zie 4.3), kunt u 
de uitvoerder kosteloos een bezoek aan uw woning laten brengen. Tijdens dit bezoek heeft u 
de mogelijkheid om vragen te stellen en uw persoonlijke situatie te laten beoordelen.  
U kunt zich voor dit bezoek (tijdens kantooruren) opgeven bij de uitvoerder. Zijn 
telefoonnummer vind u in hoofdstuk 6. 
 
4.3  Bezoek Maatwerkadviseur/ Vastbouw 
Mocht u geinteresseerd zijn in de woningverbetering en energiebesparing, dan kunt u zich 
opgeven voor een bezoek van een maatwerkadviseur en Vastbouw. Tijdens dit bezoek wordt 
uw woning bekeken, worden uw wensen besproken en kunt u vragen stellen. Een week na dit 
bezoek/onderzoek ontvangt u een rapport met daarin de maatregelen die voor u woning 
zinvol zijn en de daarbij behorende sprong in energielabel. De kosten van dit onderzoek en 
rapport zijn € 200,-. Dit bedrag kunt u door middel van subsidie terugvragen.  
U kunt zich hiervoor opgeven middels het formulier in bijlage 3. 
 
4.4  Opdracht aan Vastbouw 
Op het moment dat u zeker weet welke werkzaamheden u laat uitvoeren, verstrekt u 
opdracht aan Vastbouw. U doet dit door het opdrachtformulier in te vullen, te ondertekenen 
en retour te sturen. Het formulier is als bijlage opgenomen.  
 
4.5  SVn Duurzaamheidslening 
Indien u kiest voor de SVn Duurzaamzaamheidslening, wordt deze eerst gecontroleerd door 
de gemeente. 
 
4.6  Voorbereidingen door het bouwbedrijf 
Omdat Vastbouw en zijn onderaannemers bij u in de woning aan het werk gaan, zullen voor 
aanvang van de werkzaamheden de nodige voorbereidingen getroffen worden. In de 
verschillende ruimtes waar er gewerkt zal worden, wordt uw vloerbedekking en eventueel de 
trap afgedekt. Hierdoor wordt de kans op schade en vervuiling zoveel mogelijk voorkomen.  
 
Afdektapijt voor binnenwerkzaamheden 
Voor het afdekken wordt “afdektapijt” gebruikt. Het afdekken gebeurt in twee keer, eerst voor 
het vervangen van de ramen en later voor de binnenwerkzaamheden. Het afdektapijt is 
gemakkelijk schoon te maken. Vastbouw levert de woning aan het einde van de dag 
bezemschoon op. Het kan voorkomen dat er in de overige ruimtes stof komt. Vastbouw stelt 
een stofzuiger ter beschikking om eventueel stof te verwijderen. Wanneer er in de afgedekte 
ruimtes niet wordt gewerkt, bijvoorbeeld in het weekend, kunnen er gewoon meubels e.d. op 
het afdektapijt geplaatst worden.  
 
Buitenwerkzaamheden 
Tijdens de werkzaamheden aan de buitenzijde van uw woning wordt er secuur omgegaan met 
sierbestrating en tuinbeplanting. Eventueel worden er vooraf aanvullende maatregelen met u 
besproken. Voor uw eigen veiligheid en die van de werklieden, worden veiligheidsmaatregelen 
genomen zoals in de Arbowet is vastgelegd. 
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4.6 Voorbereidingen door u zelf 
Vastbouw neemt vooraf maatregelen om de uitvoering van de werkzaamheden zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Voor een geslaagd project kunnen wij echter niet zonder uw 
medewerking! De volgende voorbereidingen vragen wij van u:  
- Alle te vervangen en te behandelen onderdelen van uw woning dienen goed bereikbaar te 

zijn. Ook voorzieningen die u zelf heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, mogen de 
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet belemmeren. U dient deze dus zelf te 
(laten) verwijderen. In overleg met de uitvoerder wordt tijdens het huisbezoek gekeken 
wat dit in uw geval precies betekent en hoe dat opgelost kan worden. Ook geeft hij aan 
wanneer voorbereidingen getroffen moeten worden.  

- U dient bij het vervangen van de kozijnen, aan de buitenzijde van uw woning minimaal 2 
meter ruimte voor de gevels vrij te maken. De voorzieningen die door u zelf aan de gevel 
zijn gemonteerd, zoals rolluiken, zonwering, aanbouwen en schotelantennes, dient u zelf 
te verwijderen.  

- Tijdens de werkzaamheden aan de buitenzijde wordt aangeraden om ramen en deuren 
gesloten te houden. 

- De berging dient vrij te zijn van aanbouwen en dergelijke. Eventuele verlichting aan de 
gevel of in de bergingen moet gedemonteerd worden. In de berging heeft Vastbouw 
minimaal 1 meter vrije ruimte bij de deur nodig.  

- In uw woning heeft Vastbouw minimaal 1,5 meter vrije ruimte bij de ramen nodig. Wij 
vragen u om de vensterbank leeg te maken en zaken als gordijnen en vitrage, inclusief 
rails, te verwijderen.  

- Voor het verwijderen van het asbest dient de zolder en slaapkamer voor geheel vrij te 
zijn. Tijdens het huisbezoek geeft de uitvoerder hierover uitleg en aanwijzingen. 

- Voor het aanbrengen van de zolderisolatie vragen wij u de spullen aan één zijde van de 
zolder te plaatsten. De volgende dag kunt u de spullen aan de andere zijde plaatsten. Zo 
hoeft de zolder niet helemaal leeggeruimd te worden.  

- We raden u aan om elektronische apparatuur als televisie, DVD recorders en audio 
installaties gedurende de werkzaamheden goed af te dekken met plastic folie. 

- Als er in uw woning een nieuwe keuken wordt geplaatst, moeten alle keukenkastjes leeg 
zijn. Eventuele aftimmeringen of wandbekleding en zelf aangebrachte voorzieningen als 
lampjes en planken haalt u er vooraf af. Als u zelf een afzuigkap heeft geplaatst, dient u 
deze ook te verwijderen.  

 
Tijdens de werkzaamheden staat uw woning veel open. Wij raden u daarom aan kostbare 
zaken zoals mobile telefoons, computerspelletjes en waardevolle papieren als bankpassen, 
rijbewijzen en pasporten goed op te bergen.  
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5.  DE UITVOERING 
U kunt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in uw woning blijven wonen. Houdt u er 
wel rekening mee dat ondanks alle aanvullende maatregelen en voorzieningen het toch een 
aantal dagen (afhankelijk van de werkzaamheden) “behelpen” zal zijn. 
 
5.1  Hoelang duren de werkzaamheden 
Het groot onderhoud van de huurwoning omvat 51 woningen. Er zijn 88 particuliere woningen 
die mee kunnen doen met het groot onderhoud. Met zo veel woningen kunnen we niet overal 
tegelijk van start. De uitvoering van de werkzaamheden hebben we dan ook in verschillende 
fases verdeeld. In totaal neemt de uitvoering van de huurwoningen ongeveer 5 maanden in 
beslag. De uitvoering van de particuliere woningen start als de werkzaamheden aan de 
huurwoningen gereed zijn. De uitvoering van de werkzaamheden is van veel factoren 
afhankelijk. Door zaken als slechte weersomstandigheden kan het schema wijzigen. Wij 
houden u tussentijds op de hoogte van de voortgang van het werk en eventuele wijzigingen in 
de planning.  
 
Onverwacht afwezig 
Mocht u op de afgesproken dag onverwacht niet thuis zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de uitvoerder van Vastbouw, Heinrich van de Heuvel. Dan kan er een regeling 
getroffen worden.  
 
Tijdens deze dagen zal Vastbouw niet elke dag in uw woning bezig zijn. De werkzaamheden 
aan de buitenzijde worden per woningblok gedaan. De werkzaamheden binnen en buiten 
proberen wij zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. 
 
Circa 2 weken voor de start in uw woning ontvangt u van Vastbouw schriftelijk bericht op 
welke dag wij definitief beginnen.  
 
5.2  Werktijden en vakanties  
De medewerkers van Vastbouw en de onderaannemers werken van maandag tot en met 
vrijdag van 7.15 tot 16.00 uur. Wanneer zij door omstandigheden toch in het weekend moet 
werken, wordt u hier vooraf over geïnformeerd. Gaat u zelf met vakantie? Geef dit even door 
aan de uitvoerder, Heinrich van de Heuvel. In overleg wordt dan bepaald hoe en wanneer de 
werkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd. 
 
5.3  Bouwplaats  
Vastbouw richt een bouwplaats in bij de modelwoning, Mezenpad 25.  
Tijdens de uitvoering moet Vastbouw diverse materialen aan- en  
afvoeren. Dit materiaal wordt op de bouwplaats in containers 
opgeslagen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Op de 
parkeerhaven waar we op dat moment bezig zijn, worden verrijdbare 
containers geplaatst die meeverhuizen met de bouwstroom. 
 
5.4 Hoe kan het bouwbedrijf in uw woning 
Om de uitvoering vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat Vastbouw op de geplande dagen 
in uw woning kan. Wilt u ervoor zorgen, eventueel met behulp van familie, vrienden of 
kennissen, dat uw woning op de geplande werkdagen vanaf 7.15 uur toegankelijk is voor het 
bouwbedrijf. Mocht dit problemen geven, dan kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van 
de uitvoerder.  
 
5.5  Het bouwbedrijf is te gast 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft u een aantal dagen onbekende mensen over 
de vloer van Vastbouw. Om u zo weinig mogelijk te storen, hebben we afgesproken dat de 
medewerkers die in uw woning aan het werk zijn, rekening houden met uw “huisregels”. Zo 
mogen medewerkers binnen niet roken of bellen en geen gebruik maken van uw toilet.  
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5.6  Wat te doen bij schade of klachten 
Vastbouw gaat tijdens de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk te werk en neemt diverse 
maatregelen om schade te voorkomen. U kunt zelf ook zo veel mogelijk schade voorkomen 
door waardevolle spullen (tijdelijk) op te bergen en ervoor te zorgen dat Vastbouw voldoende 
vrije werkruimte heeft. Toch kan het gebeuren dat er per ongeluk schade ontstaat aan uw 
eigendom. Wij verzoeken u eventuele schade dezelfde dag nog bij onze uitvoerder te melden 
met behulp van een schadeformulier. Bij dit boekje is een schadeformulier ingesloten (zie 
bijlage 2). Het schadeformulier kunt u afgeven aan de uitvoerder of in de brievenbus van de 
modelwoning doen. Voor uzelf kunt u een kopie maken van het ondertekende formulier.  
Let op: Indien de schade niet binnen een week schriftelijk is gemeld, kan in veel gevallen niet 
meer achterhaald worden wie de veroorzaker is en wordt de schade niet vergoed. 
 
Ook als u vindt dat de werkzaamheden niet volgens afspraak verlopen of als u vragen of 
klachten heeft, vragen wij u dit zo snel mogelijk bij de uitvoerder te melden. Zo bent u 
verzekerd van een snelle en zorgvuldige afhandeling van uw vraag of klacht. Geeft u géén 
klachten door aan de medewerkers van Vastbouw zelf. Zij zijn druk met de uitvoering van de 
werkzaamheden en kunnen uw klacht niet afhandelen. 
 
Na ontvangst van uw schademelding of klacht neemt de uitvoerder contact met u op over de 
wijze waarop uw schademelding of klacht wordt afgehandeld. 
 
5.7  En dan is uw woning klaar: de oplevering     
Nadat alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond, vindt de oplevering plaats. Hiervoor 
komt de uitvoerder, Heinrich van den Heuvel, weer bij u thuis langs. Hij bekijkt of alles goed 
en volgens afspraak is uitgevoerd. Op het opleverformulier worden zaken die nog niet in orde 
zijn, genoteerd. Eventuele gebreken worden doorgegeven aan Vastbouw, die verantwoordelijk 
is voor de afhandeling van de klachten. Voor u zelf is het handig om van tevoren alvast uw 
vragen en opmerkingen op te schrijven, zodat u tijdens de oplevering niets vergeet. Voor het 
moment van oplevering wordt van tevoren een afspraak met u gemaakt. 
 
6.  CONTACTPERSONEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Vastbouw:  
Heinrich van de Heuvel  
Op werkdagen tussen 7:30 en 16:00 telefoon 06 – 51 85 71 16  
 
 



 24 

 
7.  TOT SLOT 
 
‘Men kan geen omelet bakken, zonder het ei te breken’. Dat geldt ook voor deze 
onderhoudswerkzaamheden. Oftewel: u zult onvermijdelijk overlast ervaren tijdens de 
werkzaamheden. Gedurende ongeveer 7 maanden zijn wij in uw wijk aan de slag en dat is 
niet niks. Wij vertrouwen er echter op dat wij met uw medewerking een geslaagde uitvoering 
tegemoet gaan en dat wij samen met u straks tevreden het resultaat kunnen aanschouwen! 
 
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, aarzelt u dan niet deze te stellen. Dit 
kan tijdens het bezoek van de Maatwerkadviseur en de uitvoerder, waarvoor wij met u een 
afspraak maken. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Heinrich 
van de Heuvel. 
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 Bijlage 1 Opdrachtformulier 
Onderdeel  Prijs Keuze (svp x    

 zetten bij keuze) 
Begane grond 
isolatie 

 € 1.830,- □ 

 Kruipruimteventilatie 
aanbrengen 

€ 185,- □ 

Gevel na-
isoleren 

 € 430,- (richtprijs) □ 

 Toeslag hoekwoning € 740,- □ 
Kozijnvervanging  € 14.460,- □ 
 Isoleren betonlatei € 630,- □ 
Badkamerraam Matglas € 25,- □ 
Berging Extra ramen in 

berging 
€ 286,- □ 

 Dubbele deuren € 923,- □ 
 Raam/ramen in 

bergingsdeur(en) 
voorzien van matglas 

€25,- per raam □ 

Gelaagd glas Begane grond € 440,- □ 
Voordeur 4 x glas € incl. □ 
 2 x glas boven 

2 x dicht paneel 
onder 

€ incl. □ 

 2 x glas links 
2 x dicht paneel 
rechts 

€ incl. □ 

 4 x dicht paneel € incl. □ 
Keukendeur Standaard € incl. □ 
 Deur vervangen door 

dicht paneel met glas 
erboven 

€ incl. □ 

Betonlatei Isoleren tpv voor- en 
achtergevell 

€ 630,- □ 

Horren 5 op maat gemaakte 
horren 

€ 520,- □ 

Kleurkeuze    
Parkbuurt 

 

€ nvt □ 
□ 
□ 

De Gaarden 

 

€ nvt □ 
□ 
□ 
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Mechanische 
ventilatie 

CO2 Stork 
Comfofansysteem 

€ 2260,- □ 

 Timer in badkamer € 54,- □ 

 Saneren bestaande 
asbesthoudende 
ventilatiekanalen 

€ 2530,- □ 

 Aanbrengen kanaal 
voor afzuigkap (na 
asbestsanering) 

€ 130,- □ 

Dakisolatie  
 

€ 3.475,- □ 

Bergingsdak Opnieuw voorzien 
van bitumen + 
nieuwe daktrim 

€ 595,- □ 

 Vervangen bestaande 
boeien door Trespa 
boeien 

€ 530,- □ 

 Dakoverstek 
aanbrengen + LED 
verlichting en 

€ 714,- □ 

CV-ketel 
vervangen 

 € 1750,- □ 

Zonnecollector    

Climarad    

Persoonlijke 
gegevens 

   

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  
  

 
Door ondertekening van dit opdrachtformulier geeft u Vastbouw opdracht om de 
werkzaamheden die u op dit formulier hebt aangegeven uit te voeren. 
 
 
 Datum en plaats:     Handtekening: 
 
 
 
 
 ---------------------     --------------------- 
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Bijlage 2 
Schadeformulier groot onderhoud Kwartellaan en Mezenpad te Ulft 
 
 
Ondergetekende: 
 
Naam   :______________________  
 
Adres   :______________________ 
 
Postcode/plaats :______________________ 
 
Tel. nr.   :______________________ 
 
 
Maakt melding van de volgende schade die is ontstaan tijden uitvoering van de 
werkzaamheden: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
De eventuele kosten die hiermee samenhangen bedragen waarschijnlijk €….. 
 
Dit bedrag wordt als volgt gemotiveerd: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Dit formulier a.u.b. binnen 1 werkdag na het ontstaan van de schade sturen naar: 
Vastbouw Oost B.V. 
t.a.v. de heer H. van den Heuvel 
Postbus 240 
7460 AE Rijssen 
 
U kunt het formulier ook in de brievenbus van de modelwoning deponeren. 
 
De schade ook altijd direct melden bij de uitvoerder van Vastbouw de heer Heinrich van den 
Heuvel  
 
 
 Datum en plaats:     Handtekening: 
 
 
 
 ---------------------     --------------------- 
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Bijlage 3 
 
Opgaveformulier Maatwerkadvies 
 
Ondergetekende: 
 
Naam   :______________________  
 
Adres   :______________________ 
 
Postcode/plaats :______________________ 
 
Tel. nr.   :______________________ 
 
 
Geeft zich hierbij op voor het maatwerkadvies. De kosten hiervoor zijn €200,-. 
U ontvangt hiervan een factuur. Middels subsidie kan dit bedrag teruggevraagd worden. 
 
Dit formulier kunt u opsturen naar: 
Vastbouw Oost B.V. 
t.a.v. de heer H. van den Heuvel 
Postbus 240 
7460 AE Rijssen 
 
Of mailen naar: oost@vastbouw.nl 
 
 
 


