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FASE I - 17 WONINGEN:
177016 - de Poel 2 t/m 10 - 5 won
177016 - Paterstrjitte 13 t/m 17 - 3 won 
177011 - Paterstrjitte 3 t/m 7 - 3 won
177011 - T. Brandsmatrjitte 10 - 1 won
177017 - Leegwar 4,10,16,18, 22 - 5 won

FASE II - 11 WONINGEN:
177019, 177003, 177002 - M. Clantstrjitte 3,5,7,11,15,17,19,21 - 8 won
177002 - J. van Huizumstrjitte 2 - 1 won
177008 - J.C. Nagelhoutstrjitte 5,7 - 2 won

FASE III - 1 WONING:
177004 - Doniastrjitte 1 - 1 won

RENVOOI:
= POI-uitvoering 
= WVB-uitvoering 

Deze tekening blijft eigendom van Jorritsma Bouw en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd, ter inzage noch t.b.v. derden worden gebruikt

ONDERDEEL

OPDRACHTGEVER

PROJECT

Tek.nr.
Revisie

Werk nr.
Get.
Datum

Schaal 1 : 100

T:\800268\Calculatie\B - engineering\Tekenwerk\Revit-bestand\800268 -  29 won. Woudsend.rte

WVB 29 woningen Woudsend - 2021

Elkien

Situatietekening
WPA
17-02-2021

800268
V-01

2

Woningverbetering voor de groen 
gekleurde huisnummers
De volgende adressen vallen onder het project 25 woningen te Woudsend:

Paterstrjitte    3,5,7, 13, 15 en 17

De Poel    2,4,6,8 en 10

Prof. T. Brandsmastrjitte  10 en 11

Leegwar    4, 10, 16, 18 en 22

Melchior Clantstrjitte  3,5,7,15,17,19 en 21

J. van Huizumstrjitte 2
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Voorwoord
Beste bewoner(s), 

Uw woning wordt in 2021 mogelijk verbeterd. Het gaat om onderhoud en verbetering 

van uw woning aan de binnen- en buitenkant. Wij willen uw woning verbeteren naar een 

woning met een groen energielabel. Een groen energielabel staat voor een zeer energie- 

zuinige en behaaglijke woning. De woningverbetering wordt definitief uitgevoerd, 

wanneer minimaal 70% van de huurders in dit project akkoord gaat met het voorstel.

Samenwerking 
Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. Dit betekent wel  

het een en ander voor u als bewoner, maar ook voor ons als uitvoerende partij.  

Wij houden zoveel mogelijk rekening met u. De overlast proberen wij tot een minimum 

te beperken. Overlast voorkomen kunnen wij helaas niet. Wij doen ons uiterste best om 

de werkzaamheden zo goed mogelijk met u door te nemen. Dit alles gebeurt met een 

goede afstemming tussen Jorritsma Bouw en Elkien.

Corona maatregelen
Nu en tijdens de uitvoering speelt het Coronavirus (Covid-19) een rol. Wij volgen 

daarom de richtlijnen van het RIVM en het doorwerkprotocol veilig doorwerken van 

Bouwend Nederland. Wat dat betekent voor de uitvoering hangt af van de regels die 

op dat moment gelden. Wij vragen u ook om deze regels na te leven. Via nieuwsbrieven 

houden we u op de hoogte van de richtlijnen. Maakt u zich zorgen over de 

werkzaamheden bij u thuis in verband met Corona? Bespreek dan uw zorgen met onze 

bewonersconsulente Amanda Deinum. We onderzoeken samen de mogelijkheden.

Ervaringen bewoners woninginspecties
Wij hebben bijna alle woningen geïnspecteerd. Een woninginspectie bestaat uit 

verschillende onderdelen. Er wordt gekeken naar de staat van de woning, maar ook 

naar uw ervaringen als bewoner. De ervaringen van bewoners nemen wij waar mogelijk 

mee in ons onderhoudsplan. 

 

In deze informatiebrochure leest u meer over de plannen en we leggen uit wat  

de woningverbetering inhoudt. In dit project hebben wij te maken met zeven 

verschillende woningtypes. Dit betekent dat de uitvoering soms per woningtype  

kan verschillen. Indien nodig hebben wij een inlegvel, met aanvullende informatie  

over uw woningtype, toegevoegd.  
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Helga Hoornveld
Projectleider Sociaal

Elkien

Foppe v/d Velde
Uitvoerder

Jorritsma Bouw

Jelle Jelsma
Projectleider Kwaliteit

Elkien

Amanda Deinum
Bewonersconsulente

Jorritsma Bouw

1. Even voorstellen

Onze bewonersconsulente houdt voor, tijdens en na  

uitvoering van de werkzaamheden, contact met u.  

De uitvoerder houdt tijdens de werkzaamheden de regie. 

U zult dan ook regelmatig de uitvoerder en de voorman 

treffen. De werkzaamheden worden met behulp van  

meerdere ketenpartners uitgevoerd. Wij informeren u  

nog met welke ketenpartners wij samenwerken.

Hoe maken wij uw woning energiezuiniger?  

Uw woning wordt beter geïsoleerd en wij zorgen  

voor betere ventilatie. Ook plaatsen wij zonnepanelen  

op het dak, waarmee u (deels) uw eigen stroom gaat 

opwekken. Uw woning wordt hiermee behaaglijker  

en duurzamer. Momenteel heeft uw woning een label met 

een hoog energieverbruik. Uw woning wordt verbeterd 

naar een label met een zeer laag energieverbruik. 

2.  Contact met bewoners

3. Energiezuiniger
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De werkzaamheden kunnen per woning(type) verschillen.

De binnenwerkzaamheden in uw eigen woning nemen 

ongeveer drie tot vier weken in beslag.  

Deze werkzaamheden geven doorgaans de meeste  

overlast. Daarnaast geven de werkzaamheden aan de 

gevels of bij uw buren geluidsoverlast. Houd er rekening 

mee dat de totale werkzaamheden meer tijd nemen.  

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor u 

erg intensief kunnen zijn. Met name als u onregelmatig 

werkt of als u overdag veel thuis bent.

4.1 Inloopunit
Wordt het u overdag even te veel? Of wilt u even de deur 

uit? U kunt op werkdagen tussen 7.30 uur en 16.00 uur 

terecht in onze inloopunit. U bent hier van harte welkom. 

De inloopunit hebben wij huiselijk ingericht, er is Wi-Fi  

en hier kunt u terecht om rustig een bakje koffie of thee 

te drinken.

4.2 Rustwoning
Is het om persoonlijke of medische reden belangrijk dat  

u naar een rustwoning gaat? Een plek voor uzelf waar  

u overdag terecht kunt. Geef dit voor de start van de 

werkzaamheden aan. Samen kijken we dan naar de  

mogelijkheden.

4.3 Sleutel afgeven
Bent u overdag weinig thuis? Dan kunt u een sleutel bij 

ons afgeven. U hoeft dan niet thuis te zijn als wij de  

werkzaamheden uitvoeren. Wij gaan met zorg met uw 

sleutel en met uw spullen om. De partijen waar we mee 

samenwerken zijn gewend om in bewoonde staat te  

werken. Wanneer de binnenwerkzaamheden zijn  

afgerond, krijgt u uw sleutel weer terug.

4. Werkzaamheden
Het uitgangpunt is dat zowel de binnen- als de buitenkant van de woning er na de

werkzaamheden weer goed voorstaat. 
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5. Asbest 
Op basis van de asbestinventarisatie die is uitgevoerd,  

is een advies uitgebracht. Dit advies kan per woning  

verschillen. Niet in elke woning is asbest aanwezig.  

Daarnaast hoeft niet elk type asbest gesaneerd  

te worden. Waar nodig en waar mogelijk gaan wij  

het asbest saneren. Dit wordt gedaan voordat de  

werkzaamheden in uw woning starten. U wordt  

hierover geïnformeerd per brief. Kan het asbest  

niet gesaneerd worden? Dan zorgen wij er uiteraard  

voor dat uw woning asbest veilig is.

Tijdens de woninginspectie is de technische staat en  

leeftijd van uw keuken, douche en toilet beoordeeld.  

In het informatiepakket hebben wij hiervan een overzicht 

toegevoegd. Op dit overzicht kunt u zien wat er in uw 

woning vernieuwd wordt. 

6.1 Nieuwe douche/toilet
Voor de douche en toilet heeft u keuze uit vier tegel- 

pakketten. Daarnaast kunt u kosteloos kiezen voor een 

accentwand. Wat dit inhoudt staat in de betreffende  

keuzebrochure toegelicht. Wij treffen in overleg tijdelijke 

6.  Vernieuwen keuken, douche  
en toilet (KDT)

voorzieningen voor u, zoals een droogtoilet en een  

douche unit. 

6.2 Nieuwe keuken
Voor de keuken heeft u keuze uit verschillende front- 

kleuren, aanrechtbladen en greepjes. Een standaard  

keuken bestaat uit drie onderkasten en drie bovenkasten. 

U kunt uw keuken uitbreiden door extra opties te kiezen. 

Hiervoor betaalt u een eenmalige meerprijs. Wij treffen  

in overleg een tijdelijke voorziening voor u, zoals een 

elektrisch kookplaatje. 
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7. Mechanische ventilatie (MV)
Er wordt een mechanisch ventilatiesysteem geplaatst. Dit systeem zorgt ervoor dat uw 

woning 24 uur per dag mechanisch wordt geventileerd.

Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit in uw woning.  

Wij leggen u graag uit hoe dit systeem werkt. 

1.  Frisse lucht komt via de ventilatieroosters uw woning 

binnen. 

2.  De lucht gaat door uw woning heen naar de  

afzuigpunten. 

3.  De afzuigpunten bevinden zich in de douche,  

het toilet en de keuken. 

4.  De afzuigpunten zijn gekoppeld aan de mechanische 

ventilatiebox. 

5.  U krijgt een CO2-sensor in de woonkamer. In de  

douche komt een vochtsensor. Deze staan in  

verbinding met de ventilatiebox. 

6.  De ventilatiebox voert de lucht vanuit de woning  

vervolgens weer af naar buiten.

Werking ventilatiesysteem
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8. Isolatie 
Uw woning wordt voorzien van hoogwaardige isolatie. Dit zorgt voor meer wooncomfort 

en een lagere energierekening. 

8.1 Spouwmuurisolatie
Elke woning wordt voorzien van hoogwaardige  

spouwmuurisolatie. Bij spouwmuurisolatie wordt  

de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouw) 

opgevuld met isolatie. Isolatie in de spouw voorkomt  

dat warmte uit huis verloren gaat. Dit heeft meer  

warmtecomfort en lagere energiekosten als resultaat. 

8.2 Dakisolatie
Elke woning wordt voorzien van hoogwaardige  

dakisolatie. Het dak wordt aan de binnen- of buitenzijde 

geïsoleerd. Of het dak van de binnen- of buitenzijde 

wordt geïsoleerd , hangt af van het type woning.   

Wanneer het dak van binnenuit wordt geïsoleerd,  

hebben wij voldoende werkruimte nodig. Wij bespreken 

dit tijdig met u. 

8.3 Kozijnen en HR++ glas
Het is belangrijk dat uw kozijnen in goede staat  

verkeren. Dit voorkomt bijvoorbeeld tocht in uw woning. 

Tijdens de inspectie is beoordeeld of uw kozijnen hersteld 

of vervangen moeten worden. Daarnaast wordt elk  

kozijn voorzien van HR++ glas. Dit is een hoogwaardig 

isolerend dubbelglas. 

9. Zonnepanelen
Er worden zes zonnepanelen, ook wel  

PV panelen genoemd, op het dak geplaatst. 

De zonnepanelen zetten daglicht om naar 

stroom. Om deze stroom te kunnen  

gebruiken is een omvormer nodig.

9.1  Servicekosten
Uw woning gaat van een energielabel D/E/F naar  

minimaal een energielabel B! De isolerende maatregelen, 

evenals het eventueel vernieuwen van de douche, de  

keuken en het toilet leiden niet tot huurverhoging. Voor 

de zonne panelen worden extra servicekosten gerekend. 

Er worden per woning zes zonnepanelen geplaatst.  

U betaalt per zonnepaneel €2,- per maand aan Elkien. 

Over dit bedrag is geen huurtoeslag mogelijk. Door de 

isolerende maatregelen is de kans groot dat u minder  

gas gaat verbruiken. De woning is beter geïsoleerd en  

dit zorgt voor meer wooncomfort. U zult daardoor minder 

gas nodig hebben om de woning warm te stoken.  

Uiteraard is deze besparing afhankelijk van hoe u zelf  

met het verbruik van gas en elektra omgaat.

Rekenvoorbeeld
Eén zonnepaneel heeft een vermogen van 300 Wp.  

Dit betekent dat een zonnepaneel maximaal 300 kWh  

kan opleveren. Zes zonnepanelen leveren dus maximaal 

1.800 kWh op per jaar. Dit is bij een ideale ligging en  

ideale weersomstandigheden.  

 

Wij gaan in dit rekenvoorbeeld verder met 75% van  

de maximale opbrengst. Dit geeft een reëler beeld.  

De panelen zullen ongeveer 1.350 kWh per jaar opwekken. 

In de huidige markt kost 1 kWh € 0,22. Uw opbrengst is 

1.350 KWh x € 0,22 = € 303,75 per jaar. Per maand 

bespaart u dan € 25,30 op uw kosten voor elektra.
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11. Overlast
U heeft in de voorgaande alinea’s kunnen lezen welke 

werkzaamheden er zoal uitgevoerd worden. De hoeveel-

heid overlast die wij verwachten bij de werkzaamheden 

geven wij aan met emoticons. Achter elk onderdeel 

staat een emoticon. Wij bespreken de werkzaamheden 

in uw woning ongeveer twee weken voordat wij bij u 

starten. De binnenwerkzaamheden duren ongeveer vier 

weken per woning. De buitenwerkzaamheden nemen 

meer tijd in beslag. In de volgende tabel leest u hier 

meer over. 

Mate van overlast

Overlast

Matig overlast

Weinig overlast

De wandcontactdoos is geschikt voor een twee fasen 

(2x230V) kookplaat. Omdat u zonnepanelen heeft is  

het een goed idee om op inductie te koken. Bent u  

aan het koken terwijl de zon schijnt? Dan wordt de  

opgewekte energie direct verbruikt. Bijgevoegd kunt  

u afbeeldingen zien van een perilex wandcontactdoos  

en een perilex stekker.

10. Perilex aansluiting
In de meterkast wordt een aparte kookgroep geplaatst. Deze wordt aangesloten  

op een perilex wandcontactdoos in de keuken. 
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Werkzaamheden in elke woning  -  Hoelang duurt het ongeveer: vier weken per woning

Er worden twee nieuwe rookmelders geplaatst. Deze zijn gekoppeld aan het lichtnet

De meterkastinstallatie wordt gekeurd

Het plaatsen van zes zonnepanelen (PV-panelen) per woning op het dak

De bestaande beglazing wordt indien nodig vervangen door HR++ glas

Het plaatsen van ventilatieroosters in de kozijnen van verblijfsruimtes, voor natuurlijke luchttoevoer

Er wordt een mechanisch ventilatiesysteem (MV) geplaatst. Leidingen en buizen van de mechanische  

ventilatie worden weggewerkt

Een aantal binnendeuren wordt volgens de ventilatieberekening ingekort. Dit is nodig om luchtcirculatie  

mogelijk te maken

Het hang- en sluitwerk en de staat van de binnendeuren wordt gecontroleerd

Er wordt een extra groep in de meterkast voor de zonnepanelen geplaatst

Er wordt een omvormer voor de zonnepanelen geplaatst

Er wordt een aansluiting voor inductie koken geplaatst, betreft een twee-fasen Perilex aansluiting (2x230V)

Er wordt een extra kookgroep in de meterkast aangebracht. De perilex aansluiting wordt hierop aangesloten

Werkzaamheden die per woning kunnen verschillen  -  Deze werkzaamheden vallen binnen de vier weken per woning 

Op basis van staat en leeftijd de keuken, douche en/of het toilet vernieuwen

Op basis van leeftijd de cv-ketel vervangen

Indien noodzakelijk vervangen van de rookgasafvoeren

Indien nog niet aanwezig het plaatsen van een complete cv-installatie. Daar is het afsluiten en verwijderen  

gashaarden / muurverwarming / geisers onderdeel van

Aanwezige zachtboardplafonds wegwerken door middel van gipsplafonds

Saneren of veilig wegwerken van asbest indien aanwezig

Binnenschilderwerk, indien nodig, waar werkzaamheden zijn uitgevoerd

Het aanbrengen van dakisolatie aan de binnen- of buitenzijde. Dit kan per woningtype verschillen

Indien nodig het vervangen van dakramen

Enkel stopcontact (wcd) in meterkast plaatsen, indien nog niet aanwezig

Werkzaamheden aan/om de woning  -  Hoelang duurt het: ongeveer drie maanden

Kozijnen worden nagekeken en indien nodig hersteld of vervangen

Het plaatsen van zonnepanelen (PV-panelen) op het dak van de woning

Dakbedekking/dakpannen controleren en vervangen indien nodig

Controleren en indien nodig herstellen of vervangen van de dakgoten

Buitenschilderwerk houten delen, indien nodig

Het isoleren van de bestaande spouwmuren door ze te vullen met isolatiemateriaal. Indien nodig wordt de  

spouw eerst leeggezogen

Bij sommige woningen het vervangen van enkele houten ramen en buitendeuren

Onderhoud gevelmetselwerk, dit geeft veel geluidsoverlast
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Een gashaard of moederhaard heeft vaak een open 

verbrandingssysteem. Open toestellen zijn vaak de 

oorzaak van koolmonoxide-incidenten. Dit willen wij 

uiteraard voorkomen. Om die reden wordt een gashaard 

en/of geiser vervangen door een cv-installatie. U betaalt 

hiervoor geen huurverhoging. U betaalt hiervoor wel  

0,52 servicekosten per maand voor de 24-uursservice en  

 

het onderhoud. Door de cv-installatie kunt u de gehele 

woning eenvoudig op een aangename temperatuur 

brengen. Er wordt een hoogrendements-ketel  

geplaatst en in de meeste vertrekken komt een radiator. 

De cv-installatie vervangt uw geiser en gaskachel(s).  

Huurt u uw geiser of gaskachel? Dan moet u zelf het 

contract hiervan opzeggen bij de betreffende leverancier.

12. Cv-installatie
Wanneer u nog beschikt over een gashaard en/of geiser, dan wordt deze vervangen door 

een complete cv-installatie inclusief radiatoren. 

13.  Schade aan uw inboedel of  
diefstal van uw eigendom(men)

13.1  Schade tijdens de werkzaamheden
Als we in uw woning aan het werk zijn, gaan we  

voorzichtig om met uw spullen. We vragen u om de 

inboedel voor de start van de werkzaamheden aan  

de kant te zetten. Ontstaat er toch schade aan uw 

inboedel? Dan is het belangrijk dat dit netjes hersteld  

en afgehandeld wordt. We verwachten van u dat u  

binnen twee werkdagen de schade meldt bij de  

uitvoerder of de bewonersconsulente van Jorritsma 

Bouw. We komen dan bij u langs om de schade op  

te nemen en te beoordelen. Jorritsma Bouw zorgt 

ervoor dat de schade hersteld of vergoed wordt.  

In uitzonderlijke gevallen kan het niet meteen opgelost 

worden en wordt er een schade-expert ingeschakeld. 

De afwikkeltermijn is per situatie verschillend en kunnen 

wij op voorhand niet vastleggen.

13.2   Schade na afronding van  
de werkzaamheden

Ontdekt u de schade pas nadat het werk  

is uitgevoerd? Dan kunt u deze indienen bij  

uw eigen inboedelverzekering.

13.3  Diefstal van uw eigendom(men)
We adviseren u om tijdens de werkzaamheden kostbare 

spullen veilig op te bergen, om zoekraken te voorkomen. 

Mocht u toch iets kwijtraken en gaat u uit van diefstal? 

Meld dit uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk bij  

de uitvoerder van Jorritsma Bouw. Deze schriftelijke  

melding bevat in elk geval een beschrijving en foto's van 

het gestolen goed. Ook de datum van de diefstal en uw 

gegevens moeten hierin staan. Bij diefstal dient u ook  

aangifte te doen bij de politie. Een kopie van het  

Proces-Verbaal overhandigt u aan de uitvoerder van  

Jorritsma Bouw. Hij handelt de diefstal verder af en  

informeert u hierover. U bent als huurder verplicht deze 

schade ook bij uw eigen inboedelverzekering te melden.
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14.  Sociaal pakket
Uw rechten zijn vastgelegd in het Sociaal Pakket  

voor huurders. Dit zijn afspraken die Elkien met de  

huurdersbelangenorganisaties heeft vastgelegd.  

U kunt het Sociaal Pakket nalezen op de website:  

https://www.elkien.nl/projecten/onderhoudsprojecten/ 

woningverbetering/de-afspraken/

15. Vergoeding
U ontvangt van Elkien een vergoeding na de uitvoering 

van de werkzaamheden. Deze vergoeding bestaat uit 

twee bedragen en wordt op uw rekening gestort na  

uitvoering van de werkzaamheden:

•  Een eenmalig bedrag van € 627, - (prijspeil 2021) voor 

onverwachte kosten. U kunt hierbij denken aan het  

vervangen van een rolgordijn, behang of de aanschaf 

van een emmer saus

•  Een bruto maandhuur ter compensatie voor de overlast 

Heeft u bij uw keuken extra opties uitgekozen? Dan kan 

dit tot een bedrag van € 500, - euro verrekend worden 

met de vergoeding.

Is er sprake van een huurachterstand? Dan wordt uw  

vergoeding eerst verrekend met uw huurachterstand. 

16. Huurtoeslag
Huurtoeslag over servicekosten voor de zonnepanelen is 

niet mogelijk. U hoeft hiervoor dus geen wijziging door te 

geven aan de Belastingdienst.
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17. Planning en routing
17.1 Informatiepakket
Waar bestaat het informatiepakket uit wat u krijgt?  

Informatiebrochure woningverbetering, overzicht  

vernieuwing keuken, toilet en douche, een keuzebrochure  

voor keuken/douche/toilet, een akkoordverklaring en 

indien nodig een inlegvel met aanvullende informatie 

over uw woningtype. Wij vragen u de informatie goed 

door te nemen.

17.2  Voorbereidende werkzaamheden
Waar nodig hebben wij voorzieningen ten behoeve  

van vogels en vleermuizen getroffen. Op basis van de 

flora- en faunawet zijn wij dit verplicht. Enkele weken  

voor de start beginnen we met de inrichting van de 

bouwplaats. Wij blijven u tijdens het project informeren 

via nieuwsbrieven.

17.3  Uitvoering van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking  

tussen Elkien, Jorritsma Bouw en de vaste ketenpartners 

uitgevoerd. 

17.4  Proefstalen
Wilt u proefstalen voor de keuken, douche, toilet in  

het echt bekijken? De proefstalen staan tentoongesteld 

achter het raam van de Paterstrjitte 13 te Woudsend.  

U kunt de stalen op eigen gelegenheid van buitenaf  

bekijken. Wilt u hulp of advies bij het maken van keuzes? 

Neemt u dan contact op met de bewonersconsulente.   

17.5  Persoonlijke omstandigheden
Ziet u erg tegen de werkzaamheden op of is er niemand 

die u kan helpen? Wilt u de uitvoering weigeren?  

Of zijn er andere problemen door persoonlijke omstandig-

heden? Blijf er dan niet mee zitten en vertel het ons. 

Samen zoeken wij naar oplossingen en mogelijkheden.

17.6  Akkoordverklaring
Door ondertekening van de akkoordverklaring gaat u 

akkoord met de voorgestelde plannen. De plannen  

gaan pas door wanneer minimaal 70% van de bewoners 

akkoord gaat met de plannen. Wanneer wij dit draagvlak 

bereikt hebben, gaan wij de plannen bij alle woningen  

uitvoeren. 

Huurdersvereniging De Bewonersraad, zal erop  

toezien dat de telling eerlijk wordt uitgevoerd. U kunt  

De Bewonersraad bereiken per telefoon op 058 216 54 57  

of per e-mail via info@debewonersraad.nl.

17.7  Meterkastgesprek
Een overzicht van de werkzaamheden in uw woning hangen  

wij op de deur van de meterkast. Vandaar de uitdrukking 

‘meterkastgesprek’. Het meterkastgesprek zal ongeveer 

twee weken voor de start van de werkzaamheden plaats-

vinden. Tijdens dit gesprek vertellen wij u wat er precies in 

uw woning gaat gebeuren. U krijgt nadere uitleg over de 

uit te voeren werkzaamheden en wat dit voor u betekent. 

17.8  Communicatie
Uiteraard wordt u met regelmaat op de hoogte  

gehouden over de voortgang. Dit doen wij bijvoorbeeld 

met (nieuws)brieven.

17.9   Gesprekken met inachtneming  
coronamaatregelen

Heeft u vragen naar aanleiding van het informatiepakket? 

Dan gaan wij graag met u in gesprek. Onze voorkeur  

gaat uit naar een persoonlijk gesprek, met inachtneming 

van de maatregelen van het RIVM. Wanneer de situatie 

dit niet toelaat is beeldbellen of een telefonisch gesprek 

mogelijk. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het 

doorwerkprotocol veilig doorwerken van Bouwend 

Nederland. Dit doen wij voor uw veiligheid en die van 

onze medewerkers.  

17.10  Start
Het is onze intentie om in het voorjaar / de zomer 2021 te 

starten met de werkzaamheden. Dit kan alleen wanneer 

minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met de 

plannen voor de woningverbetering. Wij hopen dan ook 

dat wij kunnen rekenen op uw steun.
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18. Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met   

onze bewonersconsulente.

Amanda Deinum 

E mail a.deinum@jorritsmabouw.nl

Telefoon 06 - 82 12 96 45

Werkdagen maandag t/m donderdag

19. Tot slot
Samen met u maken wij graag van uw huis een warmer 

thuis. Na de uitvoering van alle werkzaamheden hopen 

wij dat u nog lang en met veel plezier van uw verbeterde 

woning kunt genieten. 

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Hoewel we deze brochure zorgvuldig hebben opgesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.
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