INFORMATITBROCHURE
VOOR BEWONERS

Beste bewoner(s),

ln deze brochure informeren wij u over de maatregelen in het kader van de renovatie
die binnenkort aan uw flatgebouw en in uw woning worden gerealiseerd. U leest welke
werkzaamheden er worden uitgevoerd, wat u van ons mag verwachten en wat van u als
bewoner wordt venrvacht.
De werkzaamheden worden namens,Zowonen uitgevoerd door Van Wijnen Sittard.
Uitvoerder Marcel Sijstermans van Van Wijnen Sittard ís tijdens de uitvoering voor u het
eerste aanspreekpunt.

Marcel Sijstermans
m. sijsterma ns@vanwij nen. n I
Als u na het lezen van deze informatiebrochure vragen heeft, kunt u per e-mail of tijdens
kantooruren telefonisch contact opnemen met de uitvoerder. lndien gewenst kunt u met
hem een afspraak maken om de gang van zaken door te spreken.

ïevredenheid van de huurder staat bij ZOwonen en Van Wijnen hoog in het vaandel.
Daarbij stellen wij tijdens het gehele proces de bewoner centraal en doen wíj er alles
aan om de overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u zoveel mogelijk
te beperken. Hiervoor is een goede samenwerking tussen u en ons van belang. Zijn er
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onverhoopt toch klachten en/of vragen,
bel of mail gerust.
Samen maken we dit project tot een succes!
Met vriendelijke groet,
Projectteam ZOwonen en Van Wijnen Sittard B.V
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De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn sericht op het verbeteren van uw wooncomfort.
Voor de maatregelen die worden uitgevoerd vraagt ZOwonen geen huurverhoging.

Hterna leest u welke renoverende maatreselingen er mogelijk worden uitgevoerd, hoe
dit in zijn werk gaat en wat wij van u verwachten. Na verwerking van onze woningopname
ontvan$t u een overzicht van de maatregelen die bij uw woningen zullen worden
u

itgevoerd.
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Entree en trappenhuis
Souterrain en bergingen
Buitengevels
Dak
Balkons
Wonin€l

A.

WAT GAAN WIJ DOEN

Alle entreeportalen worden vervangen voor nieuwe entreeportalen. Daar waar

de

entreeportalen worden verhoogd. Wordt een gedeelte van het bovenliggend metselwerk
verwijderd, om een vide op het tussenbordes te creëren. De postkasten worden
vervangen door nieuwe postkasten.

ln het trappenhuis worden nieuwe kunststof kozijnen geplaatst, die voorzien zijn van
een draaikiep deel. Om in het trappenhuis een uniform aanzicht te creëren, wordt de
begane grond van het trappenhuis voorzien van nieuw tegelwerk. Het trappenhuis
worden voorzien van nieuw texwerk, zowel plafonds als wanden. De betontrappen
worden gecoat inclusief een antislip laag.
De bestaande verlichting in het trappenhuís wordt vervangen door LED verlichting. Aan
de buitenzUde van de portieketageflats wordt bij de entree nieuwe verlichting aan
gebracht, ook wordt de buitenverlichting bij de garagepoorten vervangen.

B.

WAAR GAAN WIJ AAN HET WERK

Voor de werkzaamheden dienen wij in alle trappenhuizen aanwezig te zijn.

A.

WAT GAAN WIJ DOEN

In het souterrain worden nieuwe kunststof kozijnen geplaatst welke voorzien zijn van
ventilatieroosters en gematteerd HR++ glas. Alle bergingsdeuren worden veruangen
voor nieuwe bergingsdeuren. De wanden in de bergingsgang worden gesaust. De vloer
tussen de bergingen en de appartementen op de 1" verdieping wordt voorzÍen van
isolatie. Deze isolatie wordt aan de onderzijde van de betonvloer aangebracht. De
opgeslagen inboedel van de bewoners in de bergingen zal voldoende worden afgeplakt
en beschermd worden om beschadigingen te voorkomen.

B.

WAAR GAAN WIJ AAN HET WERK

WU gaan

aan het werk in het souterrain en in uw bergingen.
om ons toegang te verlenen tot uw berging.

Wr1-

verzoeken u dan ook

De isolatie die aangebracht wordt zal ongeveer 5 cm dik zijn. Gelíeve de materialen die
in de bovenste locm van de berging komen op voorhand tUdelUk te venvijderen. (Denk
aan berginsshaken aan het plafond of hogere kasten.)

Het dak wordt voorzien van dakisolatie en wordt afgewerkt met nieuwe dakbedekking.
Ook worden de hemelwaterafuoeren vervangen. Zowel langs de gevel als die van de
balkons. Om ventilatie in het trappenhuis te creëren, wordt er in de dakvloer een dak
ventilator aangebracht waardoor het binnenklimaat in het trappenhuis zal verbeteren.

A.

WAT GAAN WIJ DOEN

Het vernieuwen van het voegwerk van de gevels van de portieketageflats. Eventueel
aanwezige rolluíken, zonnescherm, antenne of schotels zullen wij vooraf demonteren
en daarna terugplaatsen. Na het monteren van de steiger, wordt gestart met het
uitkappen van het voe§werk. Dit zal zowel lawaai opleveren als het vrijkomen van stof
aan de buitenzijde van de woning. Na de opruimwerkzaamheden zal de gevel worden
gereinigd en vervol§ens zullen de gevels opnieuw worden gevoegd met voegmortel.
Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond wordt de steiger gedemonteerd en afgevoerd
en zal alles worden opgeruimd.

B.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U

Zorgl u ervoor dat er vanaf 1,5 meter van de gevel zo min mogelijk losse
obstakels staan, zoals plantenbakken, tuinbankjes, etc. Zonweringen,
buitenlampen en dergelijke mag u laten hangen. lndien noodzakelijk zullen wij
deze de-/hermonteren.

Sluit alle deuren en ramen.

A.

WAT GAAN WIJ DOEN

De bestaande balkons worden vervangen voor nieuwe grotere balkons. De bestaande
balkons worden aÍgezaagd en venruijderd. Dit wordt in een volgorde van boven naar
beneden gedaan. Later als de nieuwe balkons weer geïnstalleerd worden, werken ze
van beneden naar boven. Dit betekend dat u trjdelijk geen balkon tot beschikkÍng heeft.
De nieuwe balkons worden voorzien van een balustrade, bestaande uit deels hekwerk
en deels glas.

B.

WAAR GAAN WIJ AAN HET WERK

Wij gaan te werk aan de gevels om de balkons te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
Wij zullen ter behoeve van het ondersteunen van de balkons, tUdelfk een steiger
plaatsen langs uw gevel. U kunt op dat moment geen gebruik maken van uw balkon.

C.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U

Wij zouden u willen verzoeken om uw balkon leeg te halen voordat de werkzaamheden
starten en vervolgens uw balkon deur op slot te houden.

A.

WAT GAAN WIJ DOEN

ln de woning worden diverse werkzaamheden verricht. De entreedeur wordt vervangen
voor een nieuwe houten voordeur. Kunststof kozijnen blijven gehandhaafd, maar worden
voorzien van nieuwe HR++ beglazing. Op de volgende bladzijde is meer te lezen over de
HR++ beglazing. De hal/gang wordt voorzíen van een rookmelder, ook wordt het
aanwezise bel nsta latie vervangen door een n ieuwe videofoon instal latie.
i

B.

I

WAAR GAAN WIJ AAN HET WERK

Wij gaan in uw woning aan het werk, wij verzoeken u dan ook toegang te verlenen tot
uw woning

c.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U
a
a

Wij verzoeken u ons toegang te verlenen tot uw woning.
Het is wenselijk dat u tijdens de werkzaamheden thuis bent. Mocht u zelf niet
aanwezig zijn, meldt dit dan bij de uitvoerder zodat hij weet met wie u afspraken
heeft gemaakt over het sleutel§ebruÍk.
Zorgt u ervoor dat er voor de ramen voldoende werkruimte aanwezig is, om het
nieuwe glas te kunnen plaatsen. Een halve meter vanaf de gevel is in de regel
voldoende.

WAT lS HR++ GLAS
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HoogRendementsglas (HR++ glas) is
isolerend dubbelglas, bestaande uit twee
glasplaten die met een afstandhouder uit
elkaar worden gehouden. De randen van
het dubbelglas zfin afgesloten zodat het
één wordt. De ruimte tussen het glas wordt
gevuld met edelgas en het gilas wordt aan
één zijde §ecoat waardoor het §las extra
goed isoleert.

THERMISCHE BREUK

Als er binnen een glasdeel grote temperatuurverschillen ontstaan - bUvoorbeeld als
glas plaatselijk warmer of kouder wordt - kan het glas breken. Deze vorm van glasbreuk
wordt thermische breuk genoemd. Dit kan zich onder andere voordoen tijdens warme
dagen wanneer koud water tegen een deel van een warme ruit komt. Of als op een
zonnige dag, de zonwering de ruit slechts gedeeltelijk beschaduwt.
Een glasverzekering sluit vaak een thermische breuk uit en een thermische breuk valt

ook niet onder de garantie. ïer voorkoming van een thermische breuk wordt het
volgende geadviseerd:
Plak ramen niet af met folie ook niet gedeeltelíjk.
Plak geen posters op het raam.

o
o
o
o
o

Zel geen lampen, kaarsen of andere warmtestralers dichter dan 20 centimeter
bij het glas.
Sluit screens en/of rolluiken volledi§, zodat het glas niet gedeeltelijke aan
schaduV zon wordt blootgesteld.
Plaats geen schermen dichtbU het glas, waardoor de ruit plaatselijk door
directe of gereflecteerde zonnestralen wordt opgewarmd.

C.

CONDENSVORMING AAN DE BINNENZIJDE

Ook bij HR++ isolatieglas kan condensvorming aan de binnenzijde optreden. Dit hangt
af van:
temperatuur(verschil) binnen en buiten de woning
de relatieve vochtigheid binnen de woning. Die kan hoog zijn door een
beperkte ventilatie.

.
.

De kans op condensvorming aan de binnenzijde kan worden verkleind door goed te
ventileren. Zet in geval van condens de ventilatieroosters open en schakel eventueel
aanwezige mechanische ventilatie in, op de hoogste stand. Maak met een doek de
onderzijde van het kozijn en het glas droog voor een snellere droging en ter voorkoming
van schimmelvormíng.

D.

CONDENSVORMING AAN DE BUITENZIJDE

Condensvorming op de buitenkant van de ramen ontstaat bij een lage
buitentemperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtigheid van de buitenlucht. Dit
komt met name in het voor- en najaar voor.
De kans op condensvorming op uw ramen is in de ochtend het grootst en meestal
verdwijnt deze vanzelf als de buitentemperatuur gedurende de dag stugt.

A.

OPLEVERING

Als het werk bij u klaar is, leveren we de woning op. Daarvoor maakt de uitvoerder met
u een afspraak. De uitvoerder inspecteert samen met u de uitgevoerde werkzaamheden
aan de hand van de opnamestaat. Zrjn er nog zaken die niet in orde zUn (opleverpunten),
dan vermelden we die op de opleveringsstaat. U tekent de opleveringsstaat. De
opleveringspunten worden door de aannemer zo spoedig mogelijk hersteld.

B.

WERKTIJDEN EN VAKANTIES
De werKijden zijn van 07.30 uur tot 16.30 uur. De werknemers laten uw woning aan
het einde van de werkdag of voor het weekend altijd wind- en waterdicht achter en
zargen ervoor dat uw woning zo goed mogelijk tegen inbraak wordt beschermd. Tijdens
de bouwvakvakantie ligt het gehele werk stil. Week 30, 31, 32,52 en week 1.

C.

LEGITIMATIE

De werknemers van de aannemer en zijn onderaannemers zijn herkenbaar aan hun
werkkleding of aan een badge van het bedríjf. Deze werknemers kunnen zich ook
legitimeren. Meldt uw twíjfels bU de opzichter of uitvoerder.

D.

TOEGANG TOT DE WONING EN UW AANWEZIGHEID

Het is belangrijk dat u tijdens de werkzaamheden thuis bent. U bent immers zelf
verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om uw woning. Als u niet thuis bent,
kunnen de werkzaamheden in uw woning niet plaatsvinden. Dit heeft dan ook gevol§en
voor de gehele planning.
Kunt u niet aanwezigzrln tijdens de werkzaamheden? lnformeer de uitvoerder hier tijdig
over. Er zijn namelijk werkzaamheden waarbij het niet mogelflk is om te schuiven in de
planning. Wij vragen u bij aflrezigheid buren, kennissen of familie in te schakelen. Het
is ook mogelijk de sleutel aan de uitvoerder te geven. ln dat geval tekent u een
sleutelverklaring. ls dit voor u de oplossing? Bespreek dit dan op tfld met de uitvoerder.

E.

HUISDIEREN

F.

MOGEN WIJ U VRAGEN

Heeft u huisdieren? Wilt u deze dan buiten het werkgebied van ons personeel houden?
Dit voor de veiligheid van ons personeel en van uw huisdieren.

Let u alstublieft op bij het wegzetten van uw breekbare en kostbare, maar vooral
dierbare spullen. Maar laat u ook alstublieft geen contant geld in de woning liggen, dit
om misverstanden te voorkomen. Heeft u eventueel afdekfolie nodi§ om spullen af te
dekken, dan kunt u dit bij onze uitvoerder aanvragen. Deze folie is echter niet geschíK
om de vloer af te dekken. lndien noodzakelijk wordt dit door ons verzorgd. Ons
personeel werkt zoveel mogelijk met apparatuur op accu's, incidenteel kan het toch zo
zíjn dat wij stroom nodig hebben. Graag gebruiken wij dan een stopcontact nabij de
werkplek. Dit om struikelgevaar van losse verlengkabels zoveel mogelUk te vermijden.

SAMENWERKING TUSSEN U EN ONS

De uitvoering van de werkzaamheden brengt ongetwufeld overlast met zich mee. Wij
doen er alles aan om dit te beperken. WU houden u tijdens de uitvoering zoals
aangegeven op de hoogte als er afgeweken moet worden van de planning of wanneer
er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. De samenwerking met u is voor ons van
groot belang. Als er iets is, meldt dit dan direct bij ons.

EXACTE TIJDSTIP VAN UITVOERING

Op het moment dat wij alle opnames hebben uitgevoerd zullen wr1- over een
gedetailleerde planníng van de werkzaamheden beschikken. Een aantal weken voor
aanvang werkzaamheden, ontvangt u van ons nader bericht. Ook zullen wij duidelijk
aangeven welke dagen er venvacht wordt dat u thuis bent.
De uitvoerder komt enkele dagen voor de uitvoering bij u langs om te controleren of
alles in orde is om het proces goed te laten verlopen en eventuele vragen van uw kant
te beantwoorden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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