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Verbeterplan voor 37 woningen

Dit boekje bevat belangrijke informatie. Kunt u het niet lezen? Vraag dan hulp
aan uw buren of familie.
 إذا كنت لست قادرا على قراءة هذه الرسالة؟ اطلب عندئذ.هذا الكتاب يحتوي على معلومات جد مهمة
المساعدة من احد جيرانك أو فرد من أفراد عائلتك.

Bu broşürde önemli bilgiler var. Bu mektubu anlamadınızmı? O halde komşu
veya yakınlarınızdan yardım isteyin.
This brochure contains important information. If you are not able to read this
please ask your family or neighbours for assistance.
Cette brochure contient des renseignements importants! Si c’est impossible
pour vous de lire cette brochure, n’hesitez pas de demander de l’aide a votre
famille ou vos voisins.

VOORWOORD VAN
HET PROJECTTEAM
Beste bewoner(s),
In opdracht van Zayaz gaat aannemer Van den Bouwhuijsen uit ‘s-Hertogenbosch onderhoud uitvoeren aan
uw woning. Het gaat binnen dit project vooral om verbetering van het leefklimaat en het verbeteren van de
isolatie van uw woning. Ook vervangen we uw keuken, badkamer en/of toilet als dit technisch noodzakelijk is.
De werkzaamheden verschillen per woning en zijn afhankelijk van de huidige onderhoudsstaat.
In dit boekje leest u meer over het onderhoudswerk zelf, wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt
verwachten, de mogelijke overlast, de routing en de planning. Tip: bewaar dit boekje goed!
Vragen? Neem contact met ons op
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
We streven naar een prettige samenwerking tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
Met hartelijke groet,
Projectteam Zayaz en Van den Bouwhuijsen

De inhoud van dit boekje is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten
ontlenen. Zayaz houdt zich het recht voor om indien nodig wijzigingen door te voeren.
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1	INLEIDING
In het voorjaar van 2019 heeft Cauberg Huygen in opdracht van Zayaz een onderzoek
uitgevoerd naar de vocht- en tochtproblematiek in uw buurt. Cauberg Huygen heeft
zijn onderzoeksresultaten en aanbevelingen met Zayaz gedeeld. Hierna heeft Van den
Bouwhuijsen in het najaar van 2019 enkele woningen steekproefsgewijs bekeken.
Op basis van het rapport van Cauberg Huygen en wat we in enkele woningen gezien hebben, zijn we aan de
slag gegaan met een proefwoning aan de Dokter van Hoeckelstraat 15. In deze woning heeft de aannemer
onderzocht wat er gebeurt als we de maatregelen toepassen.
Uit de resultaten van de opnames en de proefwoning hebben we dit plan geschreven dat we graag aan u
voorleggen. U krijgt zo een beeld van wat de werkzaamheden inhouden en wat er allemaal bij komt kijken.
De proefwoning is geen modelwoning voor u als bewoner omdat de aannemer vooral de woning op techniek
heeft onderzocht.
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EERST EEN WARME OPNAME

Wat er in uw woning moet gebeuren, overleggen we graag samen met u.
Daarom komen wij vóór de start van de werkzaamheden naar u toe.
Dit bezoek duurt ongeveer één tot anderhalf uur.
» we nemen de woning zowel aan de binnen als
buitenkant op om te bepalen voor welke werkzaamheden u in aanmerking komt;
» tijdens de warme opname worden de onderdelen
(werkzaamheden) vastgelegd waar u voor kiest.
Dus tijdens de warme opname maakt u uw
keuzes;
» we bespreken uw vragen;
» we maken eventueel afspraken over uw zelf
aangebrachte voorziening.
Tip! Zorg ervoor dat u van te voren een lijstje maakt
met uw vragen. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
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Alle afspraken leggen we vast in een opnameverslag.
In het opnameverslag leest u precies welke werkzaamheden we in uw woning gaan uitvoeren en welke
afspraken we hebben gemaakt. Na ondertekening
ontvangt u een kopie van het opnameverslag.
Coronavirus: Uiteraard volgen wij het advies van
het RIVM nauwkeurig. Medewerkers van Van den
Bouwhuijsen, de onderaannemers én Zayaz werken
daarom niet als zij last hebben van (milde) verkoudsheidsklachten, hoesten of koorts. Ook houden zij
zich aan de 1,5 meter afstand. Bent u ziek terwijl wij
bij u aan het werk zijn (of gaan)? Dan kijken we of er
andere oplossingen zijn.
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WAT GAAT ER GEBEUREN?

De werkzaamheden van het totale project bestaan uit een aantal onderdelen. De meeste
onderdelen zijn keuzes. Tijdens de warme opname beslist u welke onderdelen u uitgevoerd
wilt hebben. Als een onderdeel wel verplicht is, staat dit erbij vermeld.
Voordat we sommige onderdelen kunnen uitvoeren,
is het noodzakelijk om eerst asbest in uw woning
te verwijderen. U leest hier meer over bij het stuk
‘Verwijderen asbest’.

We vragen géén huurverhoging voor de werkzaamheden.
De werkzaamheden hebben dus geen invloed op uw
kale huurprijs. Voor de zonnepanelen vragen we wel
servicekosten (zie bijgevoegde folder).

BUITENWERKZAAMHEDEN

BINNENWERKZAAMHEDEN
De onderstaande onderdelen zijn keuzes, dus
niet verplicht:

»
»

»
»
»

»
»

 ervanging badkamer, toilet en/of keuken, als u
V
hiervoor in aanmerking komt;
Het verbeteren van de ventilatievoorzieningen, met
name door het aanbrengen van een mechanische
ventilatie;
Het vervangen van de riolering;
Het aanbrengen van vloerisolatie met de HFK-vrije
isolatieschuim Icynene;
Het verbeteren van de luchtdichtheid tussen de
raamkozijnaansluitingen en het aangrenzende
gevelwerk;
De naden op de zolder dichtzetten;
Aanbrengen van rookmelders indien nog niet
aanwezig.

De onderstaande onderdelen zijn keuzes, dus
niet verplicht:

»
»

Het aanbrengen van zonnepanelen;
Het vervangen van de dakpannen.
Let op: De dakpannen worden alleen vervangen
als u kiest voor zonnepanelen;

De onderstaande onderdelen zijn wel verplicht:

»
»

Het impregneren van de kopgevels;
Het navullen van de spouwisolatie.

De onderstaande onderdelen zijn wel verplicht:

»

»

 et vervangen van de groepenkast als dit nodig is.
H
De hele elektrische installatie in de woning wordt
nagekeken en gekeurd;
Het verwijderen van de openverbrandingstoestellen
(bijvoorbeeld een geiser, gashaard etc.) als deze nog
in de woning aanwezig zijn.

7

4	TOELICHTING VERVANGING
KEUKEN, BADKAMER EN/OF
TOILET
Tijdens de warme opname wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor een volledige
vervanging van uw keuken, badkamer en/of toilet.
Keuken (is een keuze)
Bij een complete vervanging van uw keuken heeft
u de keuze uit verschillende kleuren wandtegels,
aanrechtbladen, keukenkastdeuren en deurgrepen.
De tegels op de wanden tegenover het aanrecht
worden niet vervangen, tenzij er sprake is van
technische gebreken. Dan vervangen we het
bestaande tegel-/stucwerk en brengen we nieuw
stucwerk aan.

Badkamer (is een keuze)
De wanden in de badkamer zijn dun. Het is daarom
zeer lastig om de bestaande tegels te verwijderen,
zonder dat we de aangrenzende muren van de
slaapkamers beschadigen. Daarom hebben we
besloten om over de bestaande wandtegels heen
te tegelen. Voor de badkamer heeft u de keuze uit
diverse kleuren vloer- en wandtegels.

Toilet (is een keuze)
Het toilet krijgt nieuwe wand- en vloertegels die
u zelf heeft uitgekozen. De wandtegels komen tot
1,20 meter hoog. De wand boven het tegelwerk en
het plafond wordt netjes afgewerkt.

Extra opties
U krijgt tevens de mogelijkheid om te kiezen uit
een aantal opties, u kunt deze opties kiezen tegen
een éénmalige betaling. Een overzicht van de extra
opties is als bijlage toegevoegd aan dit boekje.
Het maken van de kleurkeuzes voor keuken,
badkamer en/of toilet
Tijdens of na de warme opname, kunt u uw keuzes
maken. Tijdens de warme opname vertellen we u
daar meer over.
Alle keuzes leggen we vast op een formulier, dat
door u wordt ondertekend. De aannemer bestelt
vervolgens de juiste materialen. U kunt uw keuze(s)
na ondertekening dan ook niet meer veranderen.
Een overzicht van de kleurkeuzes is als bijlage
toegevoegd aan dit boekje.
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5	TOELICHTING ANDERE
WERKZAAMHEDEN
Alleen de onderdelen die een toelichting nodig hebben, staan hieronder vermeld.
Aanbrengen van vloerisolatie (is een keuze)
Om het vochtprobleem uit de kruipruimte op te
lossen, brengen we vloerisolatie aan. De vloerisolatie
wordt aangebracht met de HFK-vrije isolatieschuim
Icynene. Vloerisolatie levert ook energievoordeel
op en u krijgt meer comfort in de woning.
De vloerisolatie wordt aangebracht via de bestaande
vloerluiken in de hal en woonkamer. Ligt uw vloer
afwerking over de vloerluiken heen? Dan kijkt de
uitvoerder tijdens de warme opname wat mogelijk is.

op kunnen staan, bespreken we met u hoe we dit
kunnen oplossen. Ook controleren we de ventilatievoorzieningen. Als het nodig is brengen we deze
extra aan.
Zonnepanelen (is een keuze)
Met zonnepanelen wekt u uw eigen stroom op.
Zo hoeft u minder stroom van uw energieleverancier
af te nemen. Dat is goed voor het milieu én voor
uw portemonnee. Daarom bieden wij u nu (een
compleet verzorgd pakket) zonnepanelen aan
tegen gunstige voorwaarden.

Het aanbrengen van vloerisolatie is zo goed als
geurloos. Maar voor de zekerheid adviseren wij u
om tijdens het aanbrengen en 2 uur erna niet in de
woning te zijn. Als de vloerisolatie is aangebracht,
kan het zijn dat uw afwerkingsvloer iets gaat werken
(bijvoorbeeld krimpen of uitzetten). Hier kunnen
we helaas niets aan doen.
Mechanische ventilatie (is een keuze)
De mechanische ventilatie box (MV-box) plaatsen
we op de zolder. De keuken en badkamer worden
op de MV-box aangesloten. Om de mechanische
ventilatie goed te kunnen laten werken moet er
voldoende lucht aangezogen worden. Daarom
moeten we misschien enkele van uw binnendeuren
inkorten. De uitvoerder bespreekt dit met u tijdens
de warme opname.
Het impregneren van de kopgevels (is verplicht)
Bij het impregneren van een gevel wordt een
transparante beschermlaag op de buitenmuur
aangebracht om te voorkomen dat er vocht
naar binnen dringt. De gevel maken we hiermee
waterafstotend.

In de bijgevoegde folder staat meer informatie over
de zonnepanelen, wat u (ongeveer) kunt besparen
met zonnepanelen, en met welke servicekosten
u rekening moet houden. Binnenkort krijgt u een
brief van Greenchoice met een persoonlijk aanbod.
Verwijderen open verbrandingstoestellen
(is verplicht)
Alle open verbrandingstoestellen worden afgesloten.
Dit zijn geisers, houtkachels, gaskachels etc..
Ze zijn niet meer toegestaan in uw woning.

Het navullen van de spouwisolatie (is verplicht)
Het navullen van de spouwisolatie gebeurt met
een ladder of rolsteiger. Ongeveer 1,5 meter van
uw voor- en achtergevel moet vrij zijn. Indien u in
de achtertuin een aanbouw heeft, waar we niet
9
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VERWIJDEREN ASBEST

Asbest is een vezel die tot 1994 veel is gebruikt als bouwmateriaal. Asbest is niet goed voor
de gezondheid, zo bleek. Daarom is het gebruik van asbest sinds 1994 verboden. Wanneer
asbestvezels goed vermengd zijn met bouwmateriaal, dan kunnen deze niet makkelijk
loskomen. Dit type asbest is niet gevaarlijk en hoeft dus niet direct te worden verwijderd.
Als de keuken, badkamer, vloerisolatie en/of de mechanische ventilatie
aangepakt worden, moet in uw woning eerst het asbest verwijderd
worden. Dit heet saneren. De asbesthoudende riolering en het ventilatiekanaal in de woning wordt dan vervangen. Hiervoor moet ook de schacht
in de trappengang open gemaakt worden. Het gat zetten we dicht met
gipsbeplating voorzien van glad stucwerk of met multiplex beplating.
Daarna wordt het afgewerkt in overleg met de bewoner(s). Tevens een
gedeelte van de riolering buiten moet dan vervangen worden.
Het asbest saneren doet een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor moeten
de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Tijdens deze werkzaamheden kunt u uw woning beperkt gebruiken. Hierdoor is het soms
niet mogelijk om alle ruimtes in uw woning te gebruiken. Het saneren van
asbest brengt de nodige overlast met zich mee. Tijdens de warme opname
krijgt u verder uitleg hierover.
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OVERLAST

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast
voor de bewoners uit te voeren. De praktijk wijst uit dat dit, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, helaas niet altijd te voorkomen is. Hoe meer werkzaamheden wij moeten uitvoeren,
hoe meer hinder u zult ondervinden. Maar ook als we bij u weinig werkzaamheden
uitvoeren zult u overlast ervaren.
Door de aanwezigheid van onze vaklieden zult u ook
verminderde privacy ervaren. Wij hopen op uw begrip.
De werkzaamheden worden in bewoonde staat uitgevoerd. U kunt uw woning tijdelijk niet zo gebruiken
als u gewend bent. Dit is vervelend, maar met de
juiste voorbereiding en door extra voorzieningen te
treffen proberen wij de overlast te beperken. Het
hele projectteam zal zijn uiterste best doen om u
daarbij te helpen en te ondersteunen.
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U krijgt te maken met geluidsoverlast en er zal
tijdens de werkzaamheden ook bouwstof ontstaan.
Onze medewerkers werken met stofarme apparaten.
Maar toch kunnen wij stofoverlast niet voorkomen,
zeker als er sloopwerkzaamheden in uw woning
plaatsvinden. Het boren van gaten in muren zijn hier
voorbeelden van. Wij adviseren u daarom om uw
spullen goed af te dekken met afdekfolie, hiervoor krijgt
u afdekfolie van Van den Bouwhuijsen. Aan het einde
van iedere werkdag ruimen wij zo goed mogelijk op.

8	WAT WIJ VAN U VRAGEN
TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN
Wij begrijpen dat de werkzaamheden nogal wat voor u betekent. Om de werkzaamheden
goed uit te kunnen voeren vragen we een aantal zaken van u.
Van den Bouwhuijsen dekt voor u de trap en de vloer
af in de ruimten waar zij moeten werken.
Ook bespreken ze vooraf met u hoe u de situatie in
de woning goed werkbaar kunt maken voor Van den
Bouwhuijsen. U helpt ons door:
» uw meubels en andere eigendommen zelf goed af
te dekken. Hiervoor kunt u afdekfolie krijgen van
de aannemer;
» bij vervanging van uw keuken-, badkamer- en/
of toilet uw persoonlijke spullen en accessoires
tijdelijk uit de ruimte(s) te verwijderen. Hiervoor
kunt u verhuisdozen van de aannemer lenen.
Zaken die blijven zitten zoals een douchescherm,
beugels, afwijkende wandafwerking, kasten,
planchet, spiegels, wc-rolhouder, wc-bril e.d.
worden verwijderd en afgevoerd;
» wij raden u aan om uw kostbaarheden, kwetsbare
goederen en elektronische apparatuur op te
bergen op een veilige plaats of deze goed af te
dekken;
» houdt de looproutes goed vrij voor de vaklieden.
Voor schade aan uw eigendommen die niet door
uzelf tijdig zijn weggehaald of afgedekt, kan Van den
Bouwhuijsen of Zayaz niet verantwoordelijk worden
gehouden of aansprakelijk worden gesteld.
Toegang tot de woning
De ruimtes waarin gewerkt moet worden moeten
toegankelijk zijn voor de medewerkers. Dit betekent
dat u, of iemand namens u, aanwezig moet zijn om
de medewerkers toegang te geven tot de woning.
Ook kunt u ervoor kiezen om de sleutel af te geven
aan de uitvoerder.

U tekent hiervoor een sleutelverklaring bij de uitvoerder
vóór aanvang van de werkzaamheden (aan dit boekje
is een sleutelverklaring toegevoegd).
Zolder
Om de werkzaamheden op zolder uit te voeren
dient deze vrij toegankelijk te zijn. Tijdens de warme
opname wordt dit met u besproken.
Zelf aangebrachte Voorzieningen
Wanneer u zelf extra kastjes, apparatuur of andere
zelf aangebrachte voorzieningen heeft geplaatst in
de keuken, badkamer en/of toilet die u wilt behouden,
dan dient u deze zelf tijdig te verwijderen voordat de
sloopwerkzaamheden starten. Van den Bouwhuijsen
zal alles wat in deze ruimten achterblijft verwijderen
en afvoeren. U krijgt hiervoor geen vergoeding. Van
den Bouwhuijsen plaatst dergelijke voorzieningen
niet terug.
Beschikbaar stellen stroom/ water
Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk
dat wij gebruik maken van uw stroom en/of water.
Hiervoor krijgt u een eenmalige vergoeding van
€ 15,00. Deze wordt uitgekeerd samen met de
ongemakken- en herinrichtingsvergoeding.
Instructies en adviezen van de uitvoerder
Ook willen wij u dringend vragen om de instructies
en adviezen van de uitvoerder op te volgen, zodat de
werkzaamheden vlot en volgens planning uitgevoerd
kunnen worden. Ook vragen wij uw medewerking
om ervoor te zorgen dat kinderen en huisdieren de
medewerkers niet in de weg te lopen. Zo kunnen wij
samenwerken aan een veilige werkomgeving.
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Oplevering
Als het werk bij u klaar is, kunnen we gaan opleveren.
De projectopzichter maakt daarvoor met u een
afspraak. Hij inspecteert samen met u en Van den
Bouwhuijsen de uitgevoerde werkzaamheden aan
de hand van het warme opnameverslag. Is alles
akkoord en correct uitgevoerd? Dan tekent u
samen de opleverstaat. Zijn er nog zaken niet in
orde (opleverpunten), dan vermelden we die ook

op de opleverstaat. U tekent de opleverstaat en de
opleverpunten worden, afhankelijk van een eventuele
levertijd van materialen, binnen 10 werkdagen
hersteld.
Na het herstel van de opleverpunten komt de
uitvoerder voor een tweede keer bij u langs om de
woning definitief op te leveren en een tweede en
laatste handtekening van u te vragen.

9	WAT GEBEURT ER MET
VOORZIENINGEN DIE U ZELF
HEEFT AANGEBRACHT?
Heeft u zelf veranderingen aangebracht of heeft u zelf aangebrachte voorzieningen overgenomen van eerdere huurders? Dan kan het zijn dat wij u vragen maatregelen te nemen.
Hieronder staan verschillende situaties. We leggen ze graag aan u uit
Uw zelf aangebrachte voorziening is
technisch in orde
Heeft u zelf iets in uw woning aangepast, bijvoorbeeld de douche of het toilet? En is deze technisch
in orde? Dan hoeft dit niet door ons vernieuwd te
worden tijdens de werkzaamheden. U kunt dan ook
geen aanspraak meer maken op bewonersopties,
bijvoorbeeld duurdere of andere voorzieningen. Wel
kunt u, als u dat wilt, met ons afspreken dat u de zelf
aangebrachte voorziening verwijdert en wij er een
standaard voorziening voor terugplaatsen.
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Uw zelf aangebrachte voorziening is
technisch niet in orde
Heeft u zelf iets in uw woning aangepast? En blijkt
het niet veilig te zijn? Dan verplichten wij u dit
technisch in orde te maken. Dit is niet alleen voor
uw veiligheid en die van omwonenden belangrijk,
maar ook voor de veiligheid van de medewerkers die
komen werken. U kunt ook, als u dat liever wilt, met
ons afspreken dat u de zelf aangebrachte voorziening
verwijdert en wij er een standaard voorziening voor
terugplaatsen.

10	HEB IK RECHT OP EEN
VERGOEDING?
U komt in aanmerking voor een ongemakkenvergoeding volgens de stedelijke regeling.
Omdat u thuis kan blijven tijdens de werkzaamheden, heeft u geen recht op een
verhuiskostenvergoeding.
Ongemakkenvergoeding
De Bossche woningcorporaties en het Stedelijk
Huurdersplatform hebben afspraken gemaakt over
vergoedingen voor bewoners bij renovatieprojecten.
Dit noemen we de ‘Stedelijke regeling ongemakkenen herinrichtingsvergoeding bij projectmatig onderhoud ’s-Hertogenbosch’ (gewijzigde versie 1 mei 2018).
Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op
https://www.zayaz.nl/als-we-bij-u-gaan-renoveren.
De vergoeding wordt per huurder berekend. U krijgt
alleen een vergoeding voor de werkzaamheden die in
of aan uw woning worden uitgevoerd. De werkzaamheden en de overlast drukken we uit in zogenaamde
overlastpunten. Voor elk overlastpunt krijgt u een
bedrag van € 40.-. Hoe meer werkzaamheden er
in uw woning worden uitgevoerd, hoe hoger de
vergoeding.

Kiest u voor extra werkzaamheden die niet in het
project zijn vastgelegd, dan wordt voor het extra
ongemak geen vergoeding uitgekeerd.
Tegemoetkoming in herinrichtingskosten
Het kan voorkomen dat er in de woning asbest
aangetroffen wordt onder de vloerafwerking in de
keuken van de woning. Wanneer hierdoor de door
huurder aangebrachte (verlijmde) vloerafwerking
verwijderd moet worden, dan komt de huurder
in aanmerking voor een tegemoetkoming in de
kosten van de vervanging van de vloerafwerking.
De tegemoetkoming bedraagt €10,- per m2 met een
maximum van 10 m2.

Na de oplevering van uw woning berekenen wij
het aantal punten en de bijbehorende vergoeding.
De ongemakkenvergoeding wordt aan u uitgekeerd
binnen 14 dagen na de oplevering van uw woning.
Deze vergoeding wordt verrekend met openstaande
bedragen bij Zayaz en de deurwaarder.
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11	TIJDELIJK VERHUIZEN
WEGENS PERSOONLIJKE
OMSTANDIGHEDEN
De werkzaamheden worden in bewoonde staat uitgevoerd. Er is geen sprake van een tijdelijke
verhuizing. Dit betekent dat er geen grond is om aanspraak te maken op de wettelijke
verhuiskostenvergoeding. Maar het kan zijn dat u een persoonlijke reden heeft om tijdens
de werkzaamheden niet in uw woning te verblijven. In dat geval heeft u zelf de keuze uw
woning tijdelijk te verlaten. Dit wordt niet door ons gefaciliteerd. Verblijft u tijdelijk ergens
anders, dan moet u er wel voor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden in uw woning
kan uitvoeren.

12 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
Er worden tijdens de werkzaamheden een aantal voorzieningen getroffen.
Rust woning
Wilt u tijdens het onderhoud aan uw woning even
ontspannen aan het ongemak van de werkzaamheden?
Dan kunt u overdag terecht in de rust woning. In
deze woning plaatsen we eenvoudig meubilair, een
koelkast, een kooktoestel, wasmachine en wasdroger.
En er is WiFI. U kunt hier even rust vinden. Van deze
rustwoning maken meerdere bewoners tegelijk gebruik.
Douchen
Vervangen wij uw badkamer en/of riool? Dan zorgen
wij tijdens de werkzaamheden voor een douche-unit
of douchewoning. Meerdere bewoners gebruiken
deze samen.
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Chemisch toilet
Vervangen wij uw toilet? Dan zorgen wij tijdens de
werkzaamheden voor een chemisch toilet in uw
woning.
Tijdelijke kookplaat
Geven we uw keuken een volledige opknapbeurt?
Dan zorgen wij voor een tijdelijke kookvoorziening op
elektriciteit.

RUDOLF VAN BAARLESTRAAT
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Begin september starten de warme opnames.
Van den Bouwhuijsen neemt telefonisch contact
met u op voor het maken van een afspraak.
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KARDINAAL DE JONGSINGEL

DOKTER VAN HOECKELSTRAAT
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De uitvoer van de werkzaamheden start januari 2021 (dit is
onder voorbehoud). In het overzicht ziet u de huizenblokken met de nummers erbij, van 1 tot en met 9. We beginnen
bij blok 1, in de Coba Pulskensstraat. In het overzicht staan
pijltjes bij de huizenblokken; die laten onze route door de
wijk zien.
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WIL ANDRIESSENSTRAAT
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Het is lastig om aan te geven hoeveel werkdagen we bezig
zijn. Dit is namelijk afhankelijk van welke werkzaamheden
we bij u uitvoeren.
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Iedereen ontvangt een dagplanning op woningniveau.
Hierin staan alle werkzaamheden per dag vermeld. De dagplanning ontvangt u minimaal twee weken voor aanvang
van de werkzaamheden.

1

1
COBA PULSKENSSTRAAT

14 PRAKTISCHE INFORMATIE
Het werkverkeer en parkeerplaatsen
Van den Bouwhuijsen zal, met instemming van de
gemeente, bouwcontainers plaatsen in de nabije
omgeving van de wijk. Tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden kunnen de aannemer en zijn
medewerkers verschillende parkeerplaatsen in de
wijk in gebruik nemen.
Van den Bouwhuijsen voert tijdens de werkzaamheden
dagelijks zoveel mogelijk puin en rommel af.
Dat zorgt voor werkverkeer. Houd er verder rekening
mee dat de aannemer enkele containers en materialen
in de wijk heeft staan.
Werktijden en vakanties
Van den Bouwhuijsen start ’s morgens om 07.30
uur en werkt tot 16.30 uur. Voor de werknemers is
roken en muziek in de woningen en op straat niet

toegestaan. Ook mogen zij geen alcohol nuttigen.
De werknemers laten uw woning aan het einde van
de werkdag of voor het weekend altijd wind- en
waterdicht achter en zorgen ervoor dat uw woning
zo goed mogelijk tegen inbraak wordt beschermd.
Legitimatie
De werknemers van Van den Bouwhuijsen en zijn
onderaannemers zijn herkenbaar aan hun werkkleding
of aan een badge van het bedrijf. Deze werknemers
kunnen zich ook legitimeren. Dat geldt ook voor de
medewerkers van Zayaz. Heeft u twijfels over een
persoon die werkzaamheden in of aan uw woning wil
verrichten, vraag dan naar bedrijfslegitimatie of meld
uw twijfels bij de opzichter of uitvoerder.
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Klachten
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de
uitvoering van de werkzaamheden, dan adviseren
wij u om dit zo snel mogelijk te bespreken met de
uitvoerder of opzichter, zodat wij in overleg met u
naar een geschikte oplossing kunnen zoeken om uw
klachten te verhelpen.
Schademeldingen
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade
ontstaat. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te

voorkomen. Als er onverhoopt toch schade ontstaat
aan uw eigendommen door toedoen van Van den
Bouwhuijsen, moet u dit binnen 24 uur melden bij de
uitvoerder. De uitvoerder vult dan samen met u een
schademeldingsformulier in. Van den Bouwhuijsen
probeert de schade altijd zo spoedig mogelijk af
te handelen, en indien mogelijk ook te herstellen.
Mocht dit niet lukken, dan neemt de uitvoerder
contact met u op om te kijken naar de mogelijke
oplossingen.

15 CONTACTGEGEVENS
Wie zijn er betrokken bij het project en hoe neemt u contact met hen op?
Dat leest u hieronder.
Het projectteam
Voor een onderhoudsproject is het belangrijk om goed overleg te voeren met de juiste betrokkenen en goede
afspraken te maken. Zayaz en Van den Bouwhuijsen heeft daarom een projectteam samengesteld met mensen
die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. Het projectteam bestaat uit:

Contactpersoon/onderwerp
De uitvoerder van Van den
Bouwhuijsen is Maarten Crijns.

Contactgegevens
06 - 14 30 21 28

Hij is dagelijks bereikbaar voor alle
vragen over de uitvoering van het
project.
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Voor technische vragen neemt u contact
op met de projectleider/opzichter van
Zayaz, André Brands.

073 - 648 24 00 of
projectconsulent@zayaz.nl

Voor sociale vragen neemt u contact
op met de projectconsulent van Zayaz,
Marc de Koning.

073 - 648 24 00 of
projectconsulent@zayaz.nl

16	KLANTTEVREDENHEIDS
ONDERZOEK
Uiteraard willen wij graag samen met u een goed resultaat behalen. Daarom besteden wij
veel aandacht aan hoe u de werkzaamheden beleeft, aan wat er goed gaat en wat beter
kan. Wij proberen u nu zo uitgebreid mogelijk te informeren in de voorbereiding, Tijdens de
uitvoering zullen wij regelmatig vragen naar uw beleving en tevredenheid. Dat gebeurt in
samenwerking met een onafhankelijk bureau (Centrum voor Woonderzoek).
Telefonisch contact
Op een aantal momenten tijdens de werkzaamheden
neemt het bureau telefonisch contact met u op. U kunt
tijdens het gesprek vertellen over uw ervaringen en uw
beleving van de werkzaamheden in uw woning en wijk.

Terugkoppeling aan Zayaz
Na ieder contactmoment ontvangt het volledige
projectteam (Zayaz en Van den Bouwhuijsen) een
terugkoppeling van het bureau. Hiermee hebben wij
de mogelijkheid om het proces direct en gericht bij
te sturen en te verbeteren waar nodig. Zo werken
we samen met u aan het behalen van een goed
eindresultaat!
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RUIMTE VOOR NOTITIES/VRAGEN
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