Onderhoud en
verduurzamen
18 woningen

Vendelstraat, Vught

Inleiding
Waarom ontvangt u dit boekje?
Uw woning is toe aan een opknapbeurt.
Charlotte van Beuningen vindt het belangrijk
dat u comfortabel en betaalbaar woont. En
dat uw woning bijdraagt aan een gezond
klimaat. Daarom gaan we uw woning verbeteren. We voeren noodzakelijk onderhoud
uit. Zo blijft uw woning in een goede staat.
Maar we willen ook een aantal werkzaamheden uitvoeren die uw woning energiezuiniger
maken.
In dit boekje leest u alles over de werkzaamheden, wie ze uitvoert en bij wie u terecht
kunt met vragen.
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Belangrijk om weten
• Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u in uw woning
blijven wonen.
• We voeren de werkzaamheden uit zonder huurverhoging.
• Het is verstandig om rekening te houden met mogelijke overlast.
Denk hierbij aan bouwoverlast, zoals stof en geluid. Wij doen er alles
om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
• Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bent u van harte welkom
in de rustwoning; Vendelstraat 8.

Zodat u als bewoner weet waar u
aan toe bent. Voor het uitvoeren van
de werkzaamheden vragen we u om
bepaalde keuzes te maken. Denk hierbij
aan de kleur van de keuken en de tegels
die u wilt.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden komen medewerkers van Jansen
Huybregts en onderhoudsbedrijf elk® bij
u over de vloer. Jansen Huybregts voert
het binnenonderhoud uit en elk® het
verduurzamen van uw woning.

Dit informatieboekje is voor de bewoners van de 18 woningen Vendelstraat
in Vught. Het is voor de bewoners van
onderstaande adressen:
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Werkzaamheden
Hieronder beschrijven we de werkzaamheden die u aan uw woning gaan uitvoeren.
Het gaat om twee soorten werkzaamheden:

1
2
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Binnenonderhoud; zoals het vervangen van de badkamer, keuken
en toilet.
Verduurzamen; zoals het beter
isoleren en ventileren van de
woning.

Binnenonderhoud
Hiermee houden we de kwaliteit en
veiligheid van uw woning op peil.
De volgende onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd door Jansen Huybregts
in opdracht van Charlotte van Beuningen.
We verwachten medio september te starten
met de onderhoudswerkzaamheden.
• Vervangen van keuken, badkamer
en toilet.
• Vervangen groepenkast.

Onderhoud en verduurzamen 18 woningen Vendelstraat, Vught

Keuken

Uw keuken komt in aanmerking voor vervanging. Dat betekent dat u een nieuwe
keuken mag uitzoeken. In deze envelop is een brochure van Keller met alle
informatie over de keuken toegevoegd. U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit
twee verschillende inrichtingen, namelijk:
• De keuken met tegelwerk en gasaansluiting.
• De keuken met een achterwand met een kunststofafwerking gelijk aan het
aanrechtblad, zonder gasaansluiting en geschikt om elektrisch te koken.

Keuken met tegelwerk en
gasaansluiting
De nieuwe keuken heeft een hoogte
van 93 centimeter en wordt voorzien
van nieuw tegelwerk. Dit wordt
tegel over tegel aangebracht. Het
stucwerk wordt boven het tegelwerk
en tot 75 cm uit de hoek vernieuwd.
De afwerking van het stucwerk is
sausklaar. Het schilderwerk van het
stucwerk verzorgt u zelf. Als u kiest
voor de optie met een gasaansluiting, dan kunt u niet kiezen voor
uitbreidingen van de keuken. Het is
wel mogelijk om in de aangeboden
opstelling kasten te vervangen voor
bijvoorbeeld een vaatwasser of ladekast. U krijgt in de keuken wel alvast
een aansluitpunt voor het elektrisch
koken. Mocht u in de toekomst wel
over gaan naar elektrisch koken.

Keuken met kunststof achterwand
(HPL) en elektrisch koken
(gasloos)
Om de keuken klaar te maken voor
de toekomst, is er een mogelijkheid
voor elektrisch koken. Elektrisch
koken is duurzamer en veiliger. Als
u kiest voor een gasloze opstelling,
krijgt u een extra vergoeding van
€ 250,-. Deze vergoeding wordt verrekend met eventuele opties. Heeft
u geen andere opties gekozen? Dan
ontvangt u de vergoeding voordat we
starten met de werkzaamheden. U
kunt voor deze keuken gebruikmaken van alle opties. We verwijderen
de gasleiding.

Onderhoud en verduurzamen 18 woningen Vendelstraat, Vught

7

Badkamer

De badkamer voorzien we van nieuw
wandtegelwerk dat tegel over tegel
wordt aangebracht. De vloertegels
worden wel verwijderd en de doucheput
wordt vernieuwd. Daarnaast verplaatsen we de doucheput en verwijderen
we uw huidige vloer voor een nieuwe
vloer. Deze werkzaamheden zorgen voor
de meeste (geluids)overlast. Standaard
voorzien we de badkamer van een
thermostatische douchekraan.
Toilet
In het toilet verwijdert een asbestsaneerder al het tegelwerk. Omdat uit
onderzoek is gebleken dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in de
tegellijm. Tijdens het verwijderen van
het tegelwerk kan het zijn dat bepaalde
gedeeltes van de woning maximaal 2
dagen niet toegankelijk zijn. Zo is het
niet mogelijk om de hal en de eerste
verdieping te betreden. De rest van de
woning is wel toegankelijk.
De asbestsaneerder brengt u hiervan op
de hoogte. Het verwijderen van asbest
gebeurt zorgvuldig en brengt geen
schade aan uw gezondheid. Na het
verwijderen van het tegelwerk en het
asbest plaatsen we nieuwe tegels op de
vloer en tegen de wand.
Zelf de tegels en kranen kiezen
U hebt de mogelijkheid om zelf gratis
uit ons assortiment te kiezen welke
wand- en vloertegels, wastafelmengkraan en douchemengkraan u in uw
nieuwe badkamer en toilet wilt hebben.

Op de laatste pagina’s van dit informatieboekje vindt u afbeeldingen van de
tegels, de mogelijke tegelpatronen en
de kranen. U kunt de tegels en kranen
ook in de proefwoning, Vendelstraat 8
bekijken.
Extra opties tegen eigen bijdrage
De standaardwerkzaamheden voeren
wij voor u gratis uit. We merken dat
bewoners soms iets extra’s willen.
Daarom bieden we u extra opties aan.
Het zijn keuzemogelijkheden, u bepaalt
zelf of u hiervan gebruik wilt maken. U
bent niets verplicht.
De keuzes worden u onder bepaalde
voorwaarden aangeboden. In de
keukenbrochure van Keller ziet u de
mogelijkheden en bijkomende kosten.
De mogelijkheden kunnen bestaan uit
twee opties:
• U kiest voor een totaalpakket:
de aanpassingen/ opties worden
tegen betaling voor u geplaatst.
• U kiest voor een aanvulling:
u kiest de aanvulling/optie en betaalt
het product. Het plaatsen regelt u
zelf.
Kiest u voor één van bovenstaande
opties? Dan betaalt u dit bedrag aan
ons. U ontvangt hiervoor twee facturen
van Charlotte van Beuningen:
• Factuur 1: voor aanvang van het
project betaalt u 25% van de kosten,
• Factuur 2: bij oplevering brengen
we u het resterende bedrag (overige
75%) in rekening.
Let wel: het onderhoud aan deze
extra keuze is voor uw eigen rekening.
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Vertrekt u uit uw woning? Dan wordt
er door ons geen vergoeding voor deze
extra keuze betaald. De extra keuzes
laat u wel in de woning bij vertrek.

Mocht het nog niet
helemaal duidelijk
zijn, maakt u
zich dan geen
zorgen. Tijdens de
keuzegesprekken
helpen wij u verder
met het maken van
de juiste keuzes.

Uitnodiging vastleggen keuzes
De werkvoorbereider van Jansen
Huybregts, Michael Bouwhuys, benadert u om een afspraak te maken voor
het maken van de definitieve keuzes.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Samen met Michael legt u uw keuzes
vast op het keuzeformulier. Door het
ondertekenen van dit formulier geeft u
tegelijkertijd aan dat u akkoord gaat met
de uit te voeren werkzaamheden. Ook
laat u ons daarmee weten dat u hieraan
uw medewerking verleent. U heeft na
de ondertekening van de keuzes nog
een bedenktijd van twee weken. Daarna
worden de keuzes definitief.
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Verduurzamen
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Naast onderhoud in uw woning gaan
we uw woning ook beter isoleren.
Door de woning beter te isoleren
blijft de warmte in de winter in de
woning en dat scheelt stookkosten.
De werkzaamheden zorgen voor
minder tocht en vocht in de woning.
Dit verbetert uw wooncomfort.

Het verduurzamen van uw woning
verdelen in we in:
• Verplichte werkzaamheden
zoals het buitenschilderwerk en
vervangen voegwerk.
• Keuzepakket
u mag zelf bepalen of u de werkzaamheden laat uitvoeren.

De werkzaamheden starten nadat het
binnenonderhoud in uw woning klaar is.
Het verduurzamen voert onderhoudsbedrijf elk® in opdracht van Charlotte
ven Beuningen uit. We verwachten
medio februari 2022 te starten met het
verduurzamen van de woningen.

Verplichte werkzaamheden
verduurzamen
De verplichte werkzaamheden zijn
werkzaamheden die noodzakelijk
zijn om de kwaliteit van de woning te
behouden. Dit om bijvoorbeeld lekkages
te voorkomen. De volgende werkzaamheden gaan we uitvoeren.
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Verplichte werkzaamheden
• Vervangen van de dakgoot en
een gedeelte van de betimmering
van de dakgoot.
• Herstellen van het voegwerk.
• Herstellen van de schoorstenen.
• Buitenschilderwerk. Het schilderen van de houten onderdelen,
zoals kozijnen en deuren, aan de
buitenzijde
• Isoleren van de aanbouw.
• Vervangen dakbedekking en
gevelbekleding aanbouw.
• Plaatsen van dubbel glas in en
boven de voordeur.
• Plaatsen nieuwe dorpel
achterdeur.
• Vervangen buitenmuur van de
kopgevel.

Herstellen voegwerk
Het kan zijn dat u slecht voegwerk
heeft in de gevel van uw woning. Het
voegwerk kan bijvoorbeeld loszitten. We
halen de huidige voeg weg en brengen
dan een nieuwe aan. Het weghalen van
de voeg geeft geluids- en stofoverlast.
We raden dan aan om alle ramen en
deuren zo goed mogelijk te sluiten.
Herstellen schoorstenen
We bekijken de huidige staat van de
schoorstenen. Indien nodig voeren
we herstelwerkzaamheden uit aan de
schoorstenen. Het kan zijn dat het voegwerk of het lood vervangen. We brengen
bij alle schoorstenen een waterdichte
laag aan. Zo voorkomen we lekkages
van de schoorstenen

Vervangen dakbedekking en
gevelbekleding van de aanbouw
Aan de buitenzijde van de aanbouw is
gevelbekleding bevestigd. We verwijderen de huidige bekleding en brengen
nieuwe gevelbekleding met isolatie aan.
Ook vervangen we de dakbedekking van
de aanbouw. De nieuwe dakbedekking
is voorzien van isolatie, hierdoor verdwijnt er minder warmte door het dak.
Heeft de aanbouw een lichtkoepel in
het dak? Dan vernieuwen we deze ook.
Dubbel glas in de voordeur
Heeft u nog geen dubbel glas in en
boven de voordeur? Dan plaatsen we
tijdens de werkzaamheden dubbel glas
in en boven uw voordeur.
Plaatsen nieuwe dorpel achterdeur /
keukendeur
Heeft u een slechte onderdorpel bij
de achterdeur? Dan plaatsen we een
nieuwe dorpel in het kozijn. Tijdens de
werkzaamheden aan de dorpel kunt u
niet via de keukendeur naar uw tuin.
Vervangen buitenmuur van de
kopgevel
Dit is alleen van toepassing bij de
woningen Vendelstraat 1, 2, 16 en 19.
Uit onderzoek is gebleken dat de
isolatie in de kopgevel nat is geworden.
Dit geeft vochtklachten in de woning.
We gaan de huidige isolatie verwijderen
en brengen nieuwe stenen met
isolatie aan. Hierdoor verhelpen we
de vochtklachten en zorgen we ervoor
dat er minder warmte door de gevel
verdwijnt. Om de werkzaamheden zo
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goed mogelijk uit te voeren, halen we (een
gedeelte van) de bestrating weg. Uiteraard
plaatsen we dit na de werkzaamheden
weer terug. Het betekent dat u de auto
tijdelijk niet op de oprit kunt plaatsen.
De werkzaamheden buiten de woning
geven geluids- en stofoverlast. We raden
u aan om uw ramen en deuren zoveel
mogelijk te sluiten en geen schone was
buiten op te hangen.
Keuzepakket verduurzamen
Bij het energiezuiniger maken van de
woning letten wij ook op een gezond
binnenklimaat. De volgende maatregelen
komen in het pakket verduurzamen van
uw woning. U mag zelf bepalen of u deze
werkzaamheden laat uitvoeren.
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We voeren de werkzaamheden gratis uit.
We hebben alleen uw toestemming nodig
om ze uit te mogen voeren.
• Aanbrengen mechanische ventilatie en
plaatsen ventilatieroosters
• Isoleren begane grondvloer
Mechanische ventilatie
Bij goede isolatie hoort ook een goede ventilatie. Als er goed geïsoleerd wordt maar
onvoldoende geventileerd, ontstaat er een
ongezond leefklimaat. Daarom brengen we
een vraaggestuurde ventilatiesysteem in
uw woning aan. Ventilatie is bedoeld om de
lucht in huis prettig en gezond te houden.
De ene keer is daarvoor meer ventilatie
nodig dan de andere keer, bijvoorbeeld
als u bezoek heeft, eten kookt of onder de
douche staat.
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Mechanische
ventilatiebox

Bij vraaggestuurde ventilatie wordt de
ventilatie automatisch afgestemd op
wat u nodig heeft. Het systeem maakt
daarvoor gebruik van sensoren (meters)
voor CO2 en luchtvochtigheid.
We plaatsen de box van de mechanische ventilatie in uw keuken. Zo is het
geluid van de mechanische ventilatiebox minimaal. De box is niet zichtbaar
in de keuken omdat we er een ombouw
omheen maken. Om voldoende lucht af
te zuigen is het soms noodzakelijk om
een binnendeur in te korten. We halen
dan een klein stukje, ongeveer 2 centimeter, van de onderkant van de deur.

Ventilatieroosters
Zoals hierboven beschreven zorgt de
mechanische ventilatie voor een gezond
binnenklimaat. Het zuigt de bevuilde en
vochtige lucht uit uw woning. Door de
ventilatierooster boven het glas krijgt
u weer frisse lucht in uw woning. In de
afbeelding zijn het de blauwe pijltjes.
Het één kan niet zonder het ander, de
mechanische ventilatie kan niet zonder
de ventilatieroosters en andersom. Dit
samen zorgt voor een constant gezond
binnenklimaat. In de woonkamer en
slaapkamer komt een ventilatierooster
in het raam. In de keuken wordt het
klepraam vervangen door vast dubbelglas met een ventilatierooster.
Vloerisolatie
We blazen isolatieparels (piepschuimbolletjes) onder de vloer. Het aanbrengen van de isolatie gaat via het kruipluik
of we maken een luik in de inbouwkast
in de woonkamer en/of slaapkamer.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan bekijken
we de optie om de isolatie van buitenaf
aan te brengen. De isolatie zorgt ervoor
dat er minder warmte verloren gaat.
Dit geeft een aangenaam gevoel in de
woning.
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Financiële gevolgen
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden vragen we geen huurverhoging.
Door het isoleren van uw woning, is het mogelijk dat uw energielasten dalen.
Dit hangt af van uw (stook) gedrag. Zoals op welke temperatuur staat uw
thermostaat en het gebruik van elektrische apparaten.

Vergoedingen

We realiseren ons dat het ingrijpend voor u is dat er onderhoud in uw woning gedaan
wordt. Daarom bieden wij u graag een ongeriefsvergoeding. Deze vergoeding maken
we direct na afloop van het project aan u over. Het gaat om de volgende bedragen:

Binnenonderhoud
• Bij vervanging van de badkamer:
• Bij vervanging van de keuken:
• Bij vervanging van het toilet:
• Wanneer u kiest voor een gasloze oplossing in de keuken
ontvangt u een extra vergoeding van:

€ 135,00
€ 102,00
€ 67,00
€ 250,00

Verduurzamen
Tijdens het verduurzamen plaatsen we ventilatieroosters in de huidige
kozijnen en een nieuwe lichtkoepel in het dak van de aanbouw. U ontvangt een vergoeding om schilderwerk aan de binnenzijde van de kozijnen
te herstellen.
•
•
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Bij het plaatsen van ventilatieroosters:
Schilderwerk binnenzijde houtwerk lichtkoepel:
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€ 50,00
€ 40,00

Wat kunt u van ons
verwachten?

Tijdens de werkzaamheden ervaart u overlast. De werkzaamheden zijn niet
geruisloos en er komt stof vrij. Werklieden lopen in uw huis en er is bedrijvigheid in de straat. Uiteraard doen we wel ons best om de overlast zoveel mogelijk
te beperken.
Rustwoning
Wilt u de overlast door de werkzaamheden even ontvluchten? Dan kunt u terecht in de
rustwoning, Vendelstraat 8. In de rustwoning richten we een comfortabele woonkamer
in. Hier kunt u even tot rust komen. Kom gerust en drink een kopje koffie of lees een
boek. Uiteraard is het ook mogelijk om gebruik te maken van de badkamer en het
toilet.
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Badkamer en toilet
Als we de badkamer, keuken en
toilet aanpakken, kunt u tijdens de
werkzaamheden geen gebruik maken
van deze ruimtes. U heeft overdag de
mogelijkheid om gebruik te maken
van de badkamer en het toilet in de
rustwoning. De aannemer maakt
de badkamer en het toilet dagelijks
schoon. Ook plaatst de aannemer elke
avond uw eigen toiletpot terug, deze
kunt u in de avond en nacht gebruiken.
U kunt geen gebruik maken van het
doorspoelen, dus het advies is om een
kleine emmer water te gebruiken om
het toilet door te spoelen. Maakt u liever
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gebruik van een chemisch toilet? Neemt
u dan contact op met Gerdie Jans Rat.
Haar gegevens vindt u aan het einde
van deze brochure.
Opruimdag
Om de werkzaamheden goed uit
te kunnen voeren vragen we u de
werkruimtes zo leeg mogelijk te maken.
Voor veel bewoners is dit meteen een
goede reden om de spullen die niet
meer nodig zijn weg te doen. Daarom
organiseren we voor start van de
werkzaamheden een opruimdag. We
plaatsen dan een grote afvalcontainer
bij u in de straat.
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In de afvalcontainer kunt u gratis de
spullen storten die u weg wilt gooien.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging
voor de opruimdag.
Planning
We starten medio september met het
uitvoeren van het binnenonderhoud.
Wanneer uw woning precies aan de
beurt is, leest u in de persoonlijke
planning. Uw persoonlijke planning
ontvangt u ongeveer 2 weken voor we
starten met de werkzaamheden. In
de planning ziet u wanneer we welke
werkzaamheden komen uitvoeren. Ook
de bijbehorende overlast staat erbij
vermeld. Op de planning staat ook
aangegeven hoelang u de badkamer,
keuken en toilet niet kunt gebruiken
tijdens de werkzaamheden.
Nadat de werkzaamheden in uw woning
klaar zijn, gaat onderhoudsbedrijf elk®
aan de slag met het verduurzamen van
uw woning. Deze werkzaamheden staan
medio februari 2022 gepland. Voor
de werkzaamheden aan de kopgevels
hebben we een flora en fauna vergunning nodig. Dat de werkzaamheden
bijvoorbeeld niet het broedseizoen van
beschermde diersoorten verstoren.
Hierdoor kan het zijn dat we genoodzaakt zijn om de werkzaamheden later
uit te voeren.

Opruimen
De aannemer doet er alles aan om
stof te voorkomen, maar dat lukt nooit
helemaal. Aan het einde van de werkdag ruimen we de werkplekken op en
maken we deze bezemschoon. Als alles
klaar is neemt de aannemer alle spullen
mee en laat hij uw woning netjes
achter. Voor de werkzaamheden starten
ontvangt u afdekfolie en dozen om uw
spullen en meubels te beschermen.
Werken volgens coronarichtlijnen
De aannemer werkt volgens het
protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit
protocol is te vinden op de website van
Bouwend Nederland en is samen met
het Rijk en de bouw- en technieksector
vastgesteld. Belangrijk is vooral om
afstand te houden tot de vakmensen
en zoveel mogelijk buiten de ruimten te
blijven.
Werktijden
De medewerkers en de onderaannemers werken van maandag tot en
met vrijdag van 07:30 tot 16:15 uur.
Beginnen zij eerder of werken ze langer
door, dan stemmen zij dat eerst met u
af. Tijdens officiële feestdagen werken
zij niet in of aan uw woning.
Handleiding
Tijdens de oplevering van uw woning
krijgt u van alle nieuwe installaties
een handleiding. Hierin staat hoe u de
installaties bediend.
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Wat verwachten we van u?
Om de uitvoering goed te laten verlopen is ook uw medewerking van belang.
Altijd iemand thuis
We verwachten dat u zelf thuis bent om
de woning te openen zodat medewerkers
binnen kunnen komen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden. Als u er zelf niet
bent, kunt u met buren, familie, vrienden
of de aannemer afspraken maken over de
huissleutel. Informeer de uitvoerder zo
snel mogelijk als u op vakantie gaat of om
andere reden ineens afwezig bent.
Opbergen en verwijderen van spullen
Om de werkzaamheden vlot en zonder
beschadigingen te laten verlopen vragen
wij u om een aantal spullen op te bergen en
te verwijderen. Dit is deels afhankelijk van
de werkzaamheden die we gaan uitvoeren.
Voor we starten met de werkzaamheden
ontvangt u van ons drie verhuisdozen om
uw spullen tijdelijk in op te slaan.
• Berg kostbare en waardevolle spullen
en kleine hangende spullen veilig op.
• Vervangen we de keuken? Maak
de keukenkasten leeg, verwijder
keukenapparatuur (zoals koelkast en
fornuis) en maak de keukenvloer vrij.
• Vervangen we de badkamer en/of het
toilet? Ruim deze dan leeg en verwijder
zelf aangebrachte accessoires, zoals
toiletpapierhouder, handdoekenrekje etc.
• Zorg dat de looppaden zoals de hal vrij
zijn van spullen en obstakels.
• Voor de werkzaamheden aan de buitenzijde van uw woning starten, is een vrije
werkruimte nodig van ongeveer één
meter. Verwijder ook zelf aangebrachte
accessoires van de gevel, zoals bloempotten, naamplaatjes, thermometer,
etc.

18

Huisdieren
U bent zelf verantwoordelijk voor uw
huisdieren. Wij doen ons best om de
overlast ook voor uw huisdier te beperken.

Huisdieren zijn vaak het beste af in een
slaapkamer. Vaak is het beter om tijdelijk
ergens anders onderdak voor uw huisdier
te regelen.

Onderhoud en verduurzamen 18 woningen Vendelstraat, Vught

Schade op tijd melden
We doen samen met u ons best om de
schade zoveel mogelijk te voorkomen.
Toch kan er een keer iets gebeuren. Als
dat zo is, meld dit dan binnen 24 uur bij
de aannemer. We stellen dan zo spoedig
mogelijk de schade vast en bespreken de
verdere afhandeling met u.

Wacht u langer dan 24 uur met het melden, dan is de oorzaak moeilijk te bewijzen.
We kunnen de aannemer dan niet meer
aansprakelijk stellen voor de schade.

Uw akkoord
is nodig
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners
net zo enthousiast zijn over de woningverbeteringen als wij. We hebben uw akkoord
nodig om de werkzaamheden uit te voeren.
We hebben uw akkoord nodig
Voor het verduurzamen van uw woning hebben
we uw akkoord nodig. De akkoordverklaring geldt
alleen voor het keuzepakket verduurzamen,
vermeld op pagina 12 van dit informatieboekje.
Voor het uitvoeren van onze plannen hebben we
van minimaal 70% van de bewoners een akkoord
nodig. We hopen natuurlijk dat iedereen akkoord
is! Als minder dan 70% van de bewoners akkoord
gaat, dan bekijken we de geplande werkzaam
heden opnieuw.

Jansen Huybregts (binnenonderhoud):
Gerdie Jans Rat
elk® (verduurzamen): Manon Eltink
De contactgegevens vindt u verderop
in het informatieboekje.

Hoe werkt het akkoord geven?
In de envelop van dit informatieboekje vindt u
een akkoordverklaring. U kunt de akkoordverklaring mailen naar manoneltink@elk.nl. Of per post
versturen met behulp van de retourenvelop. Doe
dit dan uiterlijk woensdag 14 juli 2021.
Het is belangrijk dat u de ingevulde akkoordverklaring indient. Als u “niet akkoord” stemt, willen
we graag weten waarom u niet akkoord gaat.
Kunt u dit aangeven op de akkoordverklaring.
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Communicatie
en contactpersonen
Bij het voorbereiden en uitvoeren van het
plan komt veel kijken. Het uitvoeren van
de werkzaamheden is een ingrijpende
gebeurtenis voor u. We helpen u graag
door goed en duidelijke te communiceren
. Hebt u vragen of opmerkingen, neem
gerust contact met ons op met onze vaste
contactpersonen.
Contactpersonen
Uw belangrijkste contactpersonen tijdens de
werkzaamheden staan hieronder vermeld.
U kunt bij hen terecht met uw vragen die met
het project te maken hebben.

Voor het binnenonderhoud in uw woning
Gerdie Jans Rat
Adviseur Participatie & Leefbaarheid Charlotte van Beuningen
G.JansRat@charlottevanbeuningen.nl
Telefoon: 073 – 200 80 41 / 06 – 53 85 43 64

Voor het verduurzamen van uw woning
Manon Eltink
Bewonersbegeleider elk®
manoneltink@elk.nl
Telefoon: 088 – 355 03 96

Wij hebben er zin in en gaan er samen met u een mooi project van maken.
Nogmaals, wij vinden het fijn als u niet met vragen blijft zitten.
Neem dus gerust contact met ons op . We helpen u graag!
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Bijlage keuzemogelijkheden
Wandtegels badkamer en toilet
Keuzes volgens tegelborden in de proefwoning:
Mosa Holland 2040
Artikelnr:		Kleur:			Afmeting en oppervlak:
0490...020025		
Wit glanzend		
20 x 25 cm geglazuurd
0495...020025		
Wit mat			
20 x 25 cm geglazuurd
0497...020025		
Roomwit glanzend
20 x 25 cm geglazuurd
0498...020025		
Roomwit mat		
20 x 25 cm geglazuurd

De tegels 20 x 25 kunnen horizontaal of verticaal aangebracht worden.
Vloertegels badkamer
Keuzes volgens tegelborden in de proefwoning:
Mosa Terra Maestricht
Artikelnummer:
Kleur:
216..RL030030
Antraciet
226..RL030030
Midden koel grijs
264..RL030030
Grijsbruin
266..RL030030
Lichtbeige

Afmeting en oppervlak:
30 x 30 cm AntiSlip ongeglazuurd
30 x 30 cm AntiSlip ongeglazuurd
30 x 30 cm AntiSlip ongeglazuurd
30 x 30 cm AntiSlip ongeglazuurd

Alle tegels in de badkamer worden antislip uitgevoerd. In de douchehoek wordt een
vlak van 90 x 90 cm gelegd met tegels 15 x 15 cm. De rand wordt gevormd door
afschottegels, alles in dezelfde door u gekozen kleur.
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Keuzes badkamer zonder meerprijs
New Tempesta Duo doucheset óf
Costa – S douchemengkraan
Grohtherm 1000 douchethermostaat
Wastafel

basisdouche
basisdouche
basisdouche

Euro – eco wastafelmengkraan óf
Costa – S douchemengkraan
Spiegel en planchet

basisdouche
basisdouche

Wand- en vloertegels

basisdouche

Toilet tegen eenmalige betaling vooraf
6+ Verhoogd toilet

€ 20,22

Vloertegels toilet
Keuzes volgens tegelborden:
Mosa, Terra Maestricht 216V030030, Antraciet vloertegel 30 x 30 cm
Mosa, Terra Maestricht 226RL030030, Midden koel grijs antislip vloertegel 30 x 30 cm
Mosa, Terra Maestricht 264RL030030, Grijsbruin antislip vloertegel 30 x 30 cm
Mosa, Terra Maestricht 266RL030030, Licht beige antislip vloertegel 30 x 30 cm
De basisopties zijn zonder bijbetaling. De extra keuzes worden tegen kostprijs geleverd
en door de aannemer geplaatst. De gekozen uitbreidingen worden vooraf aan Charlotte
van Beuningen betaald. Bij het verlaten van de woning dient de extra voorziening
achter te blijven in de woning en Charlotte van Beuningen betaalt hiervoor geen
vergoeding.
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Tegelmotieven
Wandtegelcombinaties badkamer en toilet

Badkamer met horizontaal aangebrachte wandtegels en tegelverdeling douchehoek
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Badkamer met verticaal aangebrachte wandtegels en tegelverdeling douchehoek.
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Kranen

Costa-S
wastafelkraan

Euro-eco
wastafelkraan

Costa-S
keukenmengkraan

Euro-eco
keukenkraan

Costa-S
douchemengkraan

Grohtherm 1000
douchethermostaat

New Tempesta duo
doucheset
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Noteer hier uw vragen
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………….........
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