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Beste bewoner, 
Wooninc. wil graag dat u prettig in uw woning kunt blijven wonen. De Cees van  
Liendenflat en uw woning zijn toe aan een opknapbeurt. Afgelopen periode werkte 
Wooninc., samen met aannemer KnaapenGroep, aan de uitwerking van het  
onderhoudsplan. De klankbordgroep betrokken we hierbij tijdens verschillende  
bijeenkomsten. De resultaten van het woonwensenonderzoek namen we ook mee.  
Zo houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van bewoners. 

In 2023 voert KnaapenGroep het onderhoud uit. In dit boekje leest u over de  
werkzaamheden en wat dit voor u betekent. U ziet welke keuzemogelijkheden u heeft, 
wat de planning is en bij wie u terecht kunt met vragen. 

Lees deze brochure rustig door. Heeft u vragen? Schrijf ze vast op en stel ze tijdens de 
informatiebijeenkomst. Heeft u persoonlijke vragen? Deze kunt u stellen tijdens het 
huiskamergesprek.

De planning en de uit te voeren werkzaamheden zijn  
onder voorbehoud
We moeten bij Wooninc. nog een aantal stappen doorlopen voordat we de  
werkzaamheden officieel kunnen starten. Daarom zijn de planning en de  
werkzaamheden die we uit gaan voeren nog onder voorbehoud. Als alle plannen 
definitief zijn, hoort u dat uiteraard van ons.



Inrichten bouwplaats Vervangen riolering

Vervangen voordeur

Plaatsen steigers en 
bouwliften

Vernieuwen mechanisch 
ventilatiesysteem

Werkzaamheden aan de 
gangen

Werkzaamheden in de 
ontmoetingsruimte

Vervangen  
ventilatieroosters 

Vernieuwen meterkast

Verbeteren  
brandveiligheid

Vernieuwen badkamer/
toilet (deelname  
noodzakelijk)

Vernieuwen keuken 
(deelname vernieuwen 
riolering noodzakelijk)

Vernieuwen leidingen 
voor de riolering, water 
en verwarming in het 
plafond van de gang op 
de 7e verdieping.  
We werken niet in de 
woningen.
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In uw woning
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1. De werkzaamheden

*Deze planning is nog onder voorbehoud.
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Stappen die we volgen tot uw opgeknapte 
woning

U ontvangt dit informatie-
boekje, de akkoordverklaring 
en de uitnodiging voor de 
informatiebijeenkomst.

Wilt u de modelwoning 
bekijken? Kom dan naar 
het spreekuur in de 
modelwoning. 

We nodigen u uit voor de strangen-
bijeenkomst. U krijgt meer uitleg 
over de planning, de overlast en de 
voorbereidingen.

Tijdens het keuze- 
moment maakt u uw 
keuzes voor de  
vernieuwing van uw 
badkamer (en keuken).

Start van de werkzaamheden in 
uw woning. Tijdens de uitvoering 
hebben we contact met u over  
hoe het gaat. 

We bellen u voor een telefonische enquête. 
Fijn als u hieraan meewerkt. Bedankt alvast!

Ongeveer twee dagen voor de start in 
uw woning komt uitvoerder Michel bij 
u langs. Hij bespreekt met u of u goed 
voorbereid bent.

We komen bij u langs voor een 
asbestonderzoek. Zit er asbest 
in uw woning? Dan verwijderen 
we dit tijdens de werkzaam- 
heden in uw woning. 

Tijdens de informatiebijeenkomst 
krijgt u informatie over het  
groot onderhoud. Ook plant u 
een afspraak voor het  
huiskamergesprek. 

Bewonersbegeleider Ellen 
komt bij u thuis voor het 
huiskamergesprek. De 
akkoordverklaring kunt u bij 
haar inleveren. 

456

1 2 3

Uitvoerder Michel komt bij u 
langs voor de woningopname. Hij 
kijkt bouwkundig naar uw woning. 
Ook legt hij uit welke spullen aan 
de kant moeten. 

7 8 9

Voordat de werkzaamheden in uw 
woning starten, komt bewoners- 
begeleider Ellen bij u langs voor het 
EHBO-gesprek (Eerste Hulp Bij  
Onderhoud). U krijgt een planning en 
een voorbereidingskaart. 

12 11 10

De uitvoerder levert 
de woning samen 
met u op. 

13
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Fase 1 – Voorbereiding
Januari t/m maart 2023

In januari 2023 starten we met de voorbereidingen voor het onderhoud. 
We richten een bouwplaats in, plaatsen een steiger en bouwliften en 
voeren werkzaamheden uit aan de centrale leidingen buiten uw  
woning. We verwachten dat de voorbereidende werkzaamheden in 
maart 2023 klaar zijn. 

De bouwplaats
We maken de bouwplaats naast de flat aan het eind van de Venuslaan. We gebruiken een 
aantal parkeervakken en een deel van de straat. Op de bouwplaats komt een bouwkeet 
voor de uitvoerder, een keet waar de bouwmedewerkers lunchen en containers voor de 
opslag van materialen. Voor de veiligheid plaatsen we bouwhekken rondom de  
bouwplaats. De bouwplaats blijft staan tot het einde van het project. 

Steiger en bouwliften
Op de kop van de flat aan het eind van de 
Venuslaan komt een steiger met twee  
bouwliften. Het opbouwen van de steiger en 
liften duurt ongeveer drie weken. Het  
houten kozijn aan de buitenzijde van de flat 
verwijderen we tijdelijk. Via die weg hebben 
de bouwmedewerkers toegang tot de  
woningen. Via de bouwliften brengen de 
bouwmedewerkers materialen naar de  
woningen en voeren 
sloopmateriaal uit 
de woningen af. De 
liften in de Cees van 
Liendenflat blijven 
zo veel mogelijk 
voor bewoners. 
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Vernieuwen centrale leidingen 
We vernieuwen de leidingen voor water, riolering en verwarming in de flat. Hiervoor is het 
nodig dat we ook de centrale leidingen vernieuwen. Nu lopen de centrale leidingen in het 
plafond van de 8e verdieping. De nieuwe centrale leidingen plaatsen we in het plafond 
van de 7e verdieping. Zo kunnen de nieuwe en de oude leidingen naast elkaar blijven 
werken. De woningen die klaar zijn, werken op de nieuwe leidingen. De woningen waar  
we nog onderhoud uit moeten voeren werken op de oude leidingen. Pas als de laatste 
woning aangesloten is op de nieuwe centrale leidingen, verwijderen we de oude centrale 
leidingen. Zo voorkomen we dat bewoners lange tijd geen riolering, water en verwarming 
hebben. Op deze manier ervaart u zo min mogelijk overlast. 

Welke overlast kunt u verwachten? 
•    De werktijden van de bouwmedewerkers zijn van 7.30 tot 16.15 uur. Vanaf  

7.00 uur verzamelen zij op de bouwplaats en maken zich klaar voor de werkdag.  
De liften starten vaak om 7.00 uur, zodat de 70 bouwmedewerkers om 7.30 uur 
kunnen starten met hun werk. Tijdens werktijden kunt u geluidsoverlast ervaren. 

•    We zetten de steiger vast aan de gevel van de flat. U kunt geluidsoverlast ervaren 
door het boren. 

•    Voor het plaatsen van de steigers hebben we de ruimte op de kop van de flat aan 
de Airbornelaan nodig. Dit betekent dat de jeu de boules baan niet te gebruiken  
is tijdens het onderhoud aan de flat.  

Welke overlast kunt u verwachten? 
We werken in de gang van de 7e verdieping. Via de trappen en de bewonerslift lopen 
de bouwmedewerkers naar de 7e verdieping. Woont u op deze verdieping? Dan kunt 
u geluids- en stofoverlast ervaren.

Voor deze werkzaamheden werken we niet in uw woning. U hoeft er niet voor  
thuis te blijven. Wilt u uw woning in of uit? Dat kan gewoon. Laat de  
bouwmedewerkers weten als u erlangs wilt. Dan gaan ze voor u aan de kant. 
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Fase 2 – In uw woning 
Half maart t/m juli 2023 (alle woningen)

Van de werkzaamheden in uw woning ervaart u de meeste overlast. Er 
lopen bouwmedewerkers in uw woning. Dat betekent minder privacy. 
Werkdagen zijn van 7.30 tot 16.15 uur. Dit betekent misschien ook wat 
voor uw normale routine. Bijvoorbeeld eerder opstaan dan u gewend 
bent. Ook vragen we u om spullen aan de kant te zetten. Hieronder 
leest u over de werkzaamheden die we uitvoeren in uw woning.  

Asbest
Voordat we starten met de werkzaamheden in uw woning, onderzoeken we of er asbest 
in uw woning zit. Als we asbest vinden, dan verwijdert een gespecialiseerd bedrijf het 
asbest tijdens het onderhoud. We verwijderen de asbestmaterialen om risico’s in de 
toekomst te voorkomen. Tijdens de woningopname bespreekt de uitvoerder met u wat 
dit voor u betekent.

Vernieuwen leidingen voor water, riolering en verwarming
Achterin de bergkast zit een schacht met leidingen voor water, riolering en verwarming. 
Deze leidingen vernieuwen we, zodat de flat nog jaren mee kan. 

Vernieuwen waterleidingen
In uw appartement krijgt u een nieuwe koudwaterleiding. In uw bergkast komt een  
warmte-unit. Met deze persoonlijke aansluiting voor water, wordt ook het warme water 
en de verwarming in uw woning geregeld. Er komen twee meters in uw bergkast. Een 
meter voor koud water. En een meter voor de verwarming en warm water. De meters op 
de radiatoren komen hiermee te vervallen. De afrekening verloopt zoals u gewend bent.  

Welke overlast kunt u verwachten? 
•  Om de nieuwe leidingen te plaatsen, moeten we boren. Dit veroorzaakt  

geluids- en stofoverlast. 
•  Voor deze werkzaamheden sluiten we overdag het water tijdelijk af. Aan het einde 

van de werkdag heeft u weer koud water. 
•  De nieuwe warmte-unit komt in uw bergkast naast de nieuwe leidingen. Dit kost 

geen extra ruimte in de bergkast. U kunt uw bergkast blijven gebruiken zoals u 
gewend bent. 
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Vernieuwen standleidingen van de riolering
Uit het woonwensenonderzoek bleek dat sommige bewoners last hebben van  
verstoppingen, lekkages of stankoverlast. Ook uit het technisch onderzoek bleek dat de 
riolering aan vervanging toe is. Daarom vervangen we de standleidingen van de riolering. 
De nieuwe leidingen naar de badkamer en de keuken werken we weg achter een koof en 
boven het verlaagd plafond in de badkamer. 
•  In de badkamer zitten de leidingen ook in de vloer. Daarom is het noodzakelijk dat alle 

bewoners meedoen aan het vernieuwen van de badkamer. 
•  Wilt u uw huidige keuken houden? Dat kan. We halen de keuken tijdelijk weg, passen 

de riolering aan en plaatsen uw keuken terug. 
• Het riool in de bergingen beneden in de flat is al grotendeels vervangen.

Welke overlast kunt u verwachten? 
De standleidingen lopen van de bovenste woning naar de onderste woning in de flat. 
Het onderhoud voeren we daarom ook in die volgorde uit: van boven naar beneden. 
Dat noemen we een strang. Zie de rode woningen op onderstaande afbeelding.  
Per dag starten we met de werkzaamheden bij twee woningen onder elkaar. Bij elke 
woning sluiten we een deel van de nieuwe leidingen aan. De riolering is meerdere 
dagen afgesloten in uw woning. Tijdens de strangenbijeenkomst krijgt u meer  
informatie over de planning.
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Modelwoning nummer 587
De groene woning in de afbeelding is de modelwoning. Hier testten we wat de 
beste en snelste manier is om het onderhoud in de Cees van Liendenflat uit te 
voeren. Zo zorgen we ervoor dat we zo kort mogelijk in uw woning werken en  
het juiste onderhoud uitvoeren. De werkzaamheden in de modelwoning zijn een  
goede voorbereiding op de werkzaamheden in alle woningen in de flat.

Stofscherm

Leidingen in de bergkast Afdekken looppaden

Start plaatsen nieuwe keuken

Vernieuwde badkamer
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Vernieuwen leidingen van de verwarming
De aanvoerleidingen voor de verwarming maken we klaar voor de toekomst. We passen 
nu de leidingen voor riolering en water aan. We werken daarvoor in de schacht achterin 
de bergkast. In de schacht vernieuwen we nu ook de verwarmingsleiding. Zo voorkomen  
we dat we later opnieuw werkzaamheden moeten uitvoeren met veel overlast. In uw 
badkamer krijgt u een nieuwe radiator. Alle andere radiatoren blijven gewoon zitten.  
Deze zijn nog niet aan vervanging toe en kunnen we in de toekomst gemakkelijk  
vervangen en aansluiten.

Vernieuwen badkamer (vervangen is noodzakelijk)
Door het vervangen van de riolering, is het bij alle woningen noodzakelijk dat we de 
badkamer vernieuwen. Dit komt door de leidingen die in de badkamervloer lopen. In de 
badkamer komt een verlaagd plafond. Hierin lopen de nieuwe afvoerleidingen van de 
badkamer in de woning boven u.  

In uw vernieuwde badkamer krijgt u: 
• Een hangtoilet
• Nieuwe tegels (de keuzes vindt u op pagina 18)
• Een nieuwe douchekop met glijstang en thermostatische mengkraan
• Een nieuwe wastafel met wastafelkraan, spiegel en plankje
• Een stopcontact en lichtpunt bij de wastafel
• Een radiator
• Een vlakke badkamervloer

Welke overlast kunt u verwachten? 
• Het uithakken van de badkamervloer veroorzaakt stof en geluid. 
•  Zijn we in uw woning aan het werk? Dan kunt u uw badkamer ongeveer  

13 werkdagen niet gebruiken. U kunt dan douchen in de douchewoning in de flat. 
Ook krijgt u een noodtoilet in uw woning.  

•  We verwijderen beugels, douchezitjes en andere Opplusvoorzieningen.  
Na het vernieuwen van de badkamer plaatsen we deze voorzieningen terug. 

•  We vragen u om al uw spullen uit uw badkamer te halen voor de werkzaamheden 
starten. De badkamer moet helemaal leeg zijn. 

Tijdens de strangenbijeenkomst krijgt u meer informatie over de planning van de 
werkzaamheden in uw woning.
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Vernieuwen riolering in de keuken (noodzakelijk)
In de keuken is het noodzakelijk om de riolering te vernieuwen. De nieuwe riolering van 
de keuken sluiten we aan op de standleidingen in de bergkast. 

Wilt u uw huidige keuken houden? Dat kan. We halen uw keuken tijdelijk weg en passen 
de riolering aan. Vervolgens plaatsen we uw keuken weer terug. 

Vernieuwen keuken (keuze van bewoner)
Wilt u uw keuken vernieuwen? Tijdens de woningopname beoordeelt de uitvoerder  
de leeftijd van uw keuken. Is die ouder dan 18 jaar? Dan mag u meedoen aan het  
vernieuwen van uw keuken. 

In uw nieuwe keuken krijgt u: 
• Drie onderkasten en drie bovenkasten
• Tegelwerk tegen de wand en waar de keuken komt
• Werkblad
• Spoelbak
•  Extra opties tegen betaling. Denk bijvoorbeeld aan extra keukenkastjes.

Welke overlast kunt u verwachten? 
• U kunt geluids- en stofoverlast ervaren van de werkzaamheden in de keuken.
•  U kunt uw keuken ongeveer 13 werkdagen niet gebruiken. U kunt een tijdelijk 

keukentje en kookplaatje lenen. 
•  We vragen u om al uw spullen uit de keuken te halen voordat de werkzaamheden 

starten. De keuken moet helemaal leeg zijn. 
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Vernieuwen mechanisch ventilatiesysteem
Het ventileren van uw woning is nodig voor een goede gezondheid en luchtkwaliteit in de 
woning. De huidige ventilatie-units staan op het dak van de flat. Deze worden nu per 
strang gezamenlijk aangestuurd. U heeft hier als bewoner geen invloed op. Dit gaan we 
veranderen. Iedere woning krijgt een persoonlijke aansluiting op het ventilatiesysteem.  
Zo kunt u uw woning straks beter ventileren en wordt de luchtkwaliteit in uw woning beter. 

Er komen nieuwe units op het dak. In uw woning krijgt u nieuwe roosters in de ramen. 
Deze roosters gaan vanzelf verder open en dicht als dat nodig is. Aan de kant van de 
Kennedylaan worden dit roosters die het geluid van de Kennedylaan dempen. Dit  
noemen we suskasten. Aan de kant van de Venuslaan komen normale ventilatieroosters. 

In de woonkamer komt een bediening met een CO2-melder die de luchtkwaliteit in de 
woning meet. In de badkamer meet het systeem het vochtgehalte in de lucht. Gaat het 
CO2-gehalte of het vochtgehalte omhoog in uw woning? Dan gaat het ventilatiesysteem 
harder werken. 

In de automatische stand werkt het systeem vanzelf. U kunt het ventilatiesysteem ook zelf 
hoger of lager zetten. U mag altijd de ramen openzetten om extra te ventileren, maar dit 
is met het nieuwe systeem niet perse nodig.

Om goed te ventileren is er ruimte onder de binnendeuren nodig. Tijdens de  
woningopname beoordeelt de uitvoerder of we de deuren moeten inkorten. Ruimte 
onder de deuren is nodig voor het afzuigen van vervuilde lucht.  

Welke overlast kunt u verwachten? 
De ventilatiekanalen lopen van de bovenste woning naar de onderste woning in  
de flat. Het vernieuwen van het ventilatiesysteem gebeurt daarom tegelijk met het 
vervangen van de leidingen voor water, riolering en verwarming. Per strang. U kunt 
tijdens de werkzaamheden geluids- en stofoverlast ervaren.  

Voordelen van een goede ventilatie
24 uur per dag ventileren is de beste manier om geuren, vocht en schadelijke  
stoffen af te voeren. Zo krijgt schimmelvorming geen kans en kunt u  
allergieklachten voorkomen. Door het ventilatiesysteem is de lucht in uw woning 
droger. Droge lucht warmt sneller op. Dus uw woning wordt en blijft beter warm!
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Vernieuwen meterkast
We controleren de elektra in uw woning en uw meterkast. Als het nodig is, maken we 
extra groepen bij in uw meterkast. Of we passen de elektra aan om de veiligheid te  
verbeteren. 

Verbeteren brandveiligheid
We maken de verbindingen naar de woningen onder en boven u brandwerend. Dit zijn 
bijvoorbeeld de plekken waar de leidingen door het plafond of de vloer gaan. Is er in de 
woning onder u brand? Dan zorgt dit ervoor dat de brand niet snel naar uw woning kan 
komen. 

Welke overlast kunt u verwachten? 
•  Op verschillende momenten heeft u korte tijd geen elektriciteit in uw woning.  

We informeren u hierover. 
•  Tijdens de werkzaamheden in uw woning is het verstandig om uw koelkast en 

vriezer iedere dag rond 15.00 uur te controleren. Oude apparaten gaan niet  
standaard aan als er weer stroom is. Werken ze niet? Geef dit door aan de  
uitvoerder, zodat hij kan zorgen dat uw koelkast en vriezer weer werken. 

Welke overlast kunt u verwachten? 
U ervaart weinig overlast van deze werkzaamheden. We werken in uw bergkast. 

Vervangen voordeur
U krijgt een nieuwe voordeur. Deze past qua kleur mooi bij de nieuwe uitstraling van  
de gang.

Welke overlast kunt u verwachten? 
Wilt u uw woning in of uit? Vraag aan de bouwmedewerker of u erlangs mag. 
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Fase 3 – Algemene ruimtes
Juni t/m september 2023

Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat bewoners de algemene  
gangen en de ontmoetingsruimte verouderd vinden. In fase 3 voeren 
we werkzaamheden uit om deze moderner te maken.  

Verbeteren uitstraling algemene gangen
Op de afbeelding ziet u de nieuwe uitstraling van de gangen met de nieuwe voordeuren. 
Het wordt rustiger en moderner. Er komt een nieuwe vloer en we schilderen de wanden. 
En we passen de omlijsting van de deuren aan. 

Verbeteren uitstraling ontmoetingsruimte
We onderzoeken de mogelijkheden om de uitstraling van de ontmoetingsruimte te  
verbeteren. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, informeren we u.

Welke overlast kunt u verwachten? 
• Van deze werkzaamheden ervaart u geluids- en stofoverlast. 
•  Bewoners en bouwmedewerkers lopen tegelijk in de gang. Wilt u er langs?  

Vraag het aan de bouwmedewerker. 
•  Als de vloer in de gang net gelegd is, kunt u ongeveer 2 uur niet lopen over de  

vloer (met uitzondering van een noodgeval). 

Algemene gang huidig Algemene gang nieuw
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2. Keuzes voor badkamer/toilet en keuken

Hieronder ziet u de keuzes die u heeft voor uw badkamer/toilet en de 
keuken. We nodigen u uit voor het keuzemoment in modelwoning 587. 
Hier kunt u alle tegels, frontjes, bladen en grepen in het echt bekijken.

Keuken
Frontkleuren

Grepen

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba klei

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba grafiet

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba mist

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba zilver eiken

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba wit / wit

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba warm eiken

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba leem

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Elba washed eiken

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

271 metaal mat-
look

522 metaal 
antraciet mat

682 metaal 
antraciet geborsteld

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

271 metaal  
nikkelkleurig

522 rvs-look 644 metaal 
rvs-look

419 metaal 
rvs-look

Plintkleuren

Keuzeformulier
Naam: 

Frontkleuren

Collectie 2022

Plintkleuren

zwart gelijk aan 

frontkleur

644 metaal rvs-look 419 metaal rvs- look271 metaal 

nikkelkleurig

522 rvs-look

Grepen

682 metaal antraciet 

geborsteld

642 metaal mat rvs-

look

653 metaal antraciet 

mat

Elba klei Elba wit / witElba mist Elba leem

Elba washed 

eiken

Elba grafiet Elba warm 

eiken

Elba zilver

eiken

Adres:  Telefoon: 

E-mailadres: Postcode:  

Woonplaats: 

Zwart Gelijk aan frontkleur
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Bladen

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

Winston Churchilllaan 87  •  5623 KW Eindhoven  •  Postbus 1234  •  5602 BE Eindhoven  •  040 265 44 00  •  info@wooninc.nl  •  www.wooninc.nl

Naam :

Straatnaam :

Huisnummer (nieuwe) woning :  

Telefoon :

E-mailadres :

WANDTEGELS  (15 x 20 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
keuken, badkamer als toilet.

ACCENTTEGELS  (15 x 20 cm)
Deze zijn afgestemd op de keuze 
van de vloertegels

VLOERTEGELS  (30 x 30 cm - voor het douchegedeelte 15 x 15 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
badkamer als toilet.

Wandtegel 0490L
Wit
Glanzend

Vloertegel 74000
Porseleinwit
Mat/Antislip

Vloertegel 74040
Licht warmgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74030
Muisgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74070
Grijsbruin
Mat/Antislip

Accenttegel 16870
Grijs
Glanzend
(bij vloertegel porseleinwit)

Accenttegel 13730
Licht warmgrijs
Glanzend
(bij vloertegel licht 
warmgrijs)

Wandtegel 0497L
Roomwit 
Glanzend

Accenttegel 16890
Donkergrijs
Glanzend
(bij vloertegel muisgrijs)

Accenttegel 17070
Grijsbruin
Glanzend
(bij vloertegel grijsbruin)

KEUZEFORMULIER TEGELWERK

Winston Churchilllaan 87  •  5623 KW Eindhoven  •  Postbus 1234  •  5602 BE Eindhoven  •  040 265 44 00  •  info@wooninc.nl  •  www.wooninc.nl

Naam :

Straatnaam :

Huisnummer (nieuwe) woning :  

Telefoon :

E-mailadres :

WANDTEGELS  (15 x 20 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
keuken, badkamer als toilet.

ACCENTTEGELS  (15 x 20 cm)
Deze zijn afgestemd op de keuze 
van de vloertegels

VLOERTEGELS  (30 x 30 cm - voor het douchegedeelte 15 x 15 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
badkamer als toilet.

Wandtegel 0490L
Wit
Glanzend

Vloertegel 74000
Porseleinwit
Mat/Antislip

Vloertegel 74040
Licht warmgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74030
Muisgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74070
Grijsbruin
Mat/Antislip

Accenttegel 16870
Grijs
Glanzend
(bij vloertegel porseleinwit)

Accenttegel 13730
Licht warmgrijs
Glanzend
(bij vloertegel licht 
warmgrijs)

Wandtegel 0497L
Roomwit 
Glanzend

Accenttegel 16890
Donkergrijs
Glanzend
(bij vloertegel muisgrijs)

Accenttegel 17070
Grijsbruin
Glanzend
(bij vloertegel grijsbruin)

KEUZEFORMULIER TEGELWERK
F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15 F 638 ST16 DE 2390 DE 2392

Bladen

F 187 ST76 R 6462 FG F 629 ST16 DE 5902

Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen en zet- en drukfouten die dit keuzeformulier bevat. Versie 23 februari 2022.

Bladafwerking
Alle werkbladen worden voorien van een aluminium hittestrip aan de zijkant ter bescherming en afwerking van het werkblad.

Datum:

Handtekening bewoner:

Keuzeformulier

U kunt, tegen meerkosten, bij Keller aanvullende opties afnemen zoals een inbouwvaatwasser, een hoge kast met koelkast etc. Als u hiervoor 
kiest dan gaat u ermee akkoord dat wij uw NAW-gegevens doorgeven aan Keller zodat zij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak 
om deze opties door te nemen.

F 105 ST15

F 187 ST76

Wandtegel 0490L
Wit
Glanzend

Wandtegel 0497L
Roomwit
Glanzend

F 638 ST16

R 6462 FG

DE 2390

F 629 ST16

DE 2392

DE 5902

Tegelwerk
Wandtegels (15x20 cm)
Uw keuze geldt voor de keuken en de badkamer/toilet.

Winston Churchilllaan 87  •  5623 KW Eindhoven  •  Postbus 1234  •  5602 BE Eindhoven  •  040 265 44 00  •  info@wooninc.nl  •  www.wooninc.nl

Naam :

Straatnaam :

Huisnummer (nieuwe) woning :  

Telefoon :

E-mailadres :

WANDTEGELS  (15 x 20 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
keuken, badkamer als toilet.

ACCENTTEGELS  (15 x 20 cm)
Deze zijn afgestemd op de keuze 
van de vloertegels

VLOERTEGELS  (30 x 30 cm - voor het douchegedeelte 15 x 15 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
badkamer als toilet.

Wandtegel 0490L
Wit
Glanzend

Vloertegel 74000
Porseleinwit
Mat/Antislip

Vloertegel 74040
Licht warmgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74030
Muisgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74070
Grijsbruin
Mat/Antislip

Accenttegel 16870
Grijs
Glanzend
(bij vloertegel porseleinwit)

Accenttegel 13730
Licht warmgrijs
Glanzend
(bij vloertegel licht 
warmgrijs)

Wandtegel 0497L
Roomwit 
Glanzend

Accenttegel 16890
Donkergrijs
Glanzend
(bij vloertegel muisgrijs)

Accenttegel 17070
Grijsbruin
Glanzend
(bij vloertegel grijsbruin)

KEUZEFORMULIER TEGELWERK

Winston Churchilllaan 87  •  5623 KW Eindhoven  •  Postbus 1234  •  5602 BE Eindhoven  •  040 265 44 00  •  info@wooninc.nl  •  www.wooninc.nl

Naam :

Straatnaam :

Huisnummer (nieuwe) woning :  

Telefoon :

E-mailadres :

WANDTEGELS  (15 x 20 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
keuken, badkamer als toilet.

ACCENTTEGELS  (15 x 20 cm)
Deze zijn afgestemd op de keuze 
van de vloertegels

VLOERTEGELS  (30 x 30 cm - voor het douchegedeelte 15 x 15 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
badkamer als toilet.

Wandtegel 0490L
Wit
Glanzend

Vloertegel 74000
Porseleinwit
Mat/Antislip

Vloertegel 74040
Licht warmgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74030
Muisgrijs
Mat/Antislip

Vloertegel 74070
Grijsbruin
Mat/Antislip

Accenttegel 16870
Grijs
Glanzend
(bij vloertegel porseleinwit)

Accenttegel 13730
Licht warmgrijs
Glanzend
(bij vloertegel licht 
warmgrijs)

Wandtegel 0497L
Roomwit 
Glanzend

Accenttegel 16890
Donkergrijs
Glanzend
(bij vloertegel muisgrijs)

Accenttegel 17070
Grijsbruin
Glanzend
(bij vloertegel grijsbruin)

KEUZEFORMULIER TEGELWERK
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Naam :

Straatnaam :

Huisnummer (nieuwe) woning :  

Telefoon :

E-mailadres :

WANDTEGELS  (15 x 20 cm)
Gemaakte keuze geldt voor zowel 
keuken, badkamer als toilet.

ACCENTTEGELS  (15 x 20 cm)
Deze zijn afgestemd op de keuze 
van de vloertegels

VLOERTEGELS  (30 x 30 cm - voor het douchegedeelte 15 x 15 cm)
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badkamer als toilet.
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(bij vloertegel grijsbruin)
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Vloertegel 74000
Porseleinwit
Mat/antislip

Vloertegel 74030
Muisgrijs
Mat/antislip

Vloertegel 74040
Licht warmgrijs
Mat/antislip

Vloertegel 74070
Grijsbruin
Mat/antislip

Vloertegels (30x30 cm - voor het douchegedeelte 15x15 cm)
Uw keuze geldt voor de badkamer/toilet.
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Accenttegel 
16870
Wit
Glanzend
(bij vloertegel 
porseleinwit)

Accenttegel 
13730
Licht warmgrijs
Glanzend
(bij vloertegel licht 
warmgrijs)

Accenttegel 
16890
Donkergrijs
Glanzend
(bij vloertegel 
muisgrijs)

Accenttegel 
17070
Grijsbruin
Glanzend
(bij vloertegel 
grijsbruin)

Accenttegels (15x20 cm)
Deze zijn afgestemd op de keuze van de vloertegels.
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Afbeeldingen zijn ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

TEGELCOMBINATIE TOILET
 Optie 1:  Geen accenttegels achterwand toilet
 Optie 2:  Wel accenttegels achterwand toilet 

TEGELCOMBINATIE BADKAMER
 Optie 1:  Geen accentegels in badkamer
 Optie 2:  Accenttegels gehele achterwand wastafel
 Optie 3:  Accenttegels in de douchehoek
 Optie 4:  Accenttegels achter de douchestang

Optie 1: Geen accent

Optie 1: Geen accent

Optie 3: Accent in de douchehoek

Optie 2: Wel accent

Optie 2: Accent hele achterwand

Optie 4: Accent achter de douchestang
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Tegelcombinatie badkamer
• Optie 1: Geen accenttegels in badkamer
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Optie 1:
Geen accent

Optie 2:
Accent hele achterwand

Optie 3:
Accent in de douchehoek

Optie 4:
Accent achter de douchestang



20 Bewonersbrochure groot onderhoud • Cees van Liendenflat

Extra opties tegen betaling
Als er een nieuwe keuken wordt geplaatst in uw woning, kunt u een aantal opties  
bijkopen. Het gaat om de volgende opties:
• Extra bovenkast  € 200
• Extra onderkast met lade  € 275
• Extra ladekast (met 3 lades)  € 440
• Verlengen aanrechtblad  € 18 per 10 cm
• Kast voor afzuigkap (zonder afzuigkap)  € 110

Betaling extra opties
Tijdens het keuzemoment kunt u kiezen voor extra opties tegen betaling. Alle prijzen voor 
de extra opties zijn inclusief het plaatsen en btw. Dit zijn eenmalige kosten. Ze hebben 
dus geen invloed op uw huur. Voordat de werkzaamheden starten, krijgt u van  
KnaapenGroep een factuur voor de betaling van de extra opties. Betaalt u binnen de 
termijn? Dan kan KnaapenGroep de materialen op tijd bestellen. Ze voeren de  
werkzaamheden niet uit als u de factuur niet betaalt. Heeft u een betalingsachterstand? 
Dan is het niet mogelijk om extra opties te kiezen. 
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3. Belangrijke afspraken
Huiskamergesprek met  
bewonersbegeleider Ellen
Bewonersbegeleider Ellen van KnaapenGroep maakt 
met u een afspraak voor een huiskamergesprek.  
Ze bespreekt samen met u uw persoonlijke situatie.  
Misschien vindt u het spannend dat we onderhoud 
gaan uitvoeren. Of misschien speelt er iets in uw  
persoonlijke situatie waarvan we op de hoogte moeten 
zijn. Bijvoorbeeld als u nachtdiensten heeft. Of als u 
vanwege uw gezondheid denkt dat u niet in uw woning 
kunt blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Ook 
kunt u tijdens het gesprek vragen stellen over het 
onderhoud.  

Strangenbijeenkomst 
Begin 2023 organiseren we strangenbijeenkomsten in 
de ontmoetingsruimte. Een strang zijn alle woningen 
van boven naar beneden. U krijgt meer informatie over 
de werkzaamheden, de planning en de voorbereidingen 
die u moet doen. Ook leggen we uit welke overlast u 
kunt verwachten. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel  
dagen we in uw woning werken en hoeveel dagen u 
tijdelijk geen warm water kunt gebruiken. 

Woningopname met uitvoerder Michel
Elke woning is anders en elke bewoner is anders. 
Iedereen richt zijn woning anders in en ook  
bouwkundig zijn er verschillen tussen de woningen. 
Daarom komt uitvoerder Michel van KnaapenGroep  
bij u thuis voor een woningopname. Hij maakt foto’s 
van alle ruimtes. En hij vertelt u welke standaard  
werkzaamheden we aan uw woning uitvoeren, zoals 
het vernieuwen van de badkamer. Wilt u een nieuwe  
keuken? Dan vertelt hij of u hiervoor in aanmerking 
komt. Ook leggen we uit hoe u zich goed voorbereidt. 
De afspraken die we samen maken, ondertekenen we 
en u ontvangt een bevestiging.
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Keuzemoment voor het vernieuwen van 
uw badkamer en keuken
Alle bewoners doen mee met het vernieuwen van de 
badkamer. Dit is nodig voor het vernieuwen van de 
riolering. Of uw keuken vervangen wordt, is afhankelijk 
van de leeftijd. U mag meedoen als uw keuken 18 jaar 
of ouder is. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw eigen 
keuken te houden. 

Tijdens het keuzemoment kunt u de keuzemogelijk- 
heden zoals tegels, handgreepjes, kranen en frontjes 
bekijken. Hierna maakt u een keuze. We staan voor u klaar 
om u advies te geven, want keuzes maken kan lastig zijn. 

EHBO-gesprek
Drie weken voordat we met de werkzaamheden in  
uw woning starten, komt bewonersbegeleider Ellen  
bij u langs voor het EHBO-gesprek (Eerste Hulp Bij 
Onderhoud). En u krijgt een scheurkalender van de 
dagen dat we in uw woning werken. Zo weet u waar u 
aan toe bent. Ook krijgt u een voorbereidingskaart. 
Hierop staat een checklist hoe u zich goed voorbereidt. 
Ellen neemt de werkzaamheden en de overlast met u 
door. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Ellen. 

We vragen u uw spullen op tijd op te ruimen of aan de 
kant te zetten. Dan kunnen we meteen aan de slag. 
Twee dagen voor de start controleert uitvoerder  
Michel of u er klaar voor bent.

Oplevering van uw woning
Zijn alle werkzaamheden in uw woning klaar? Dan 
levert uitvoerder Michel de woning met u op. We  
beginnen met de 1e oplevering. Uitvoerder Michel loopt 
samen met u door de woning en bespreekt de laatste 
punten die opgelost moeten worden. Zijn de  
opleverpunten klaar? Dan volgt de 2e oplevering: de 
eindoplevering. De opleveringen worden door u, de  
uitvoerder en Wooninc. ondertekend. 



23

U kunt rekenen op onze hulp
Het onderhoud betekent ook ongemak, stof en  
rommel. Tijdens de werkzaamheden zijn er werklieden 
in uw woning aan het werk. Op de eerste dagen geeft 
het slopen en weghakken van de tegels stof- en  
geluidsoverlast. We doen ons best om de overlast voor 
u te beperken: 
•  De bouwmedewerkers gedragen zich als gast in  

uw woning. 
•  De bouwmedewerkers dekken de looppaden en  

het werkgebied af met afdekzeil.
•  De bouwmedewerkers vegen aan het eind van de 

werkdag de vloeren schoon. 

Inloopspreekuur
Heeft u een vraag over het onderhoud? Maakt u zich 
zorgen? Tijdens het onderhoud kunt u uw vragen 
persoonlijk stellen tijdens het inloopspreekuur aan 
Ellen van KnaapenGroep en Ilse van Wooninc.

Voorzieningen
Tijdens het onderhoud in uw woning zijn uw keuken  
en badkamer/toilet tijdelijk niet te gebruiken. Ook is  
er tijdelijk geen warm water. Daarom hebben we  
voorzieningen voor u:
• U krijgt een chemisch toilet.
• En een keukentje en kookplaatje.
•  U kunt gebruikmaken van de douchewoning in de 

flat als we in uw woning bezig zijn.
•  In douchewoning kunt u gebruik maken van een 

wasmachine en droger.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s) 
Het kan voorkomen dat een zelf aangebrachte  
voorziening (ZAV) in de weg staat en het onderhoud 
aan uw woning belemmert. KnaapenGroep kan u dan 
vragen deze voorziening tijdelijk te verwijderen. Denk 
bijvoorbeeld aan een douchewand.

4. Sociaal plan en vergoeding
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Opruimdag 
We hebben ruimte nodig om te werken en sommige 
spullen moeten aan de kant. Een goede reden om 
eens goed op te ruimen. Denk bijvoorbeeld aan de 
spullen in uw bergkast die u niet meer nodig heeft. 
Daarom organiseren we een opruimdag. U zet uw 
overtollige huisraad op de algemene gang.  
De bouwmedewerkers van KnaapenGroep voeren uw 
spullen gratis af via de bouwliften. Later ontvangt u 
een uitnodiging voor de opruimdag. 

Klusbonnen
Alle bewoners krijgen van Wooninc. klusbonnen.  
Die kunt u gebruiken voor hulp van KnaapenGroep. 
Bijvoorbeeld voor het verzetten of sjouwen van  
spullen. 

Meld schade meteen bij de uitvoerder 
van KnaapenGroep
Hebben u en wij alle voorzorgsmaatregelen  
genomen? En is er toch schade ontstaan? Neem dan 
binnen 1 werkdag contact op met uitvoerder Michel.
Wacht u langer met het melden, dan is de oorzaak 
moeilijk te bewijzen. We kunnen KnaapenGroep dan 
niet meer aansprakelijk stellen voor de schade.  
Na uw melding komt de uitvoerder bij u langs om  
de schade te bekijken. Hij vult samen met u een 
schadeformulier in. De schade wordt, als het kan, 
meteen opgelost. 
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Huurverhoging 
Na het groot onderhoud voeren we een huurverhoging door van 4 euro per maand.  
Maar ook al gaat uw huur omhoog, uw maandlasten gaan (bij gemiddeld gebruik) naar 
beneden! Door het groot onderhoud wordt uw woning namelijk energiezuiniger, dus uw 
energiekosten dalen. Hoeveel u bespaart hangt af van uw eigen energieverbruik en de  
ontwikkeling van de gasprijzen.

Vergoeding voor het onderhoud
Voor de overlast door de werkzaamheden krijgt u een vergoeding van 250 euro van 
Wooninc. Deze vergoeding krijgt u nadat uw woning is opgeleverd. Heeft u een  
huurachterstand? Dan verrekenen we de vergoeding met uw huurachterstand. 
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5. Uw akkoord op het onderhoudsplan
Groot onderhoud? Ja graag!
We zijn ervan overtuigd dat we een goed onderhoudsplan aan u voorleggen. We hopen 
dat u dit ook vindt. Zodra we van 70% van de bewoners akkoord hebben, gaat het plan 
definitief door en krijgt u een bevestigingsbrief. Is minder dan 70% akkoord, dan gaan  
we nadenken over wat de vervolgstappen zijn. Maar hier gaan we niet van uit. We  
vertrouwen erop dat meer dan 70% van de bewoners blij is met het onderhoud en ermee 
akkoord gaat!

Gaat u akkoord met het onderhoudsplan?
Bij deze brochure vindt u een akkoordverklaring. Bent u het eens met de verbeteringen 
aan uw woning zoals beschreven in deze brochure? Dan kunt u het formulier  
ondertekenen en inleveren tijdens de informatiebijeenkomst. Denkt u er liever nog even 
over na? Dat begrijpen wij goed. Het formulier kunt u ook aan bewonersbegeleider  
Ellen geven tijdens het huiskamergesprek. Of doe het formulier in de brievenbus in de 
ontmoetingsruimte. 
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6. Contactpersonen

Michel - Uitvoerder KnaapenGroep
T: 0499 46 06 05
E: info@knaapen.nl

Voor alle technische vragen en vragen over de planning kunt u contact opnemen met 
Michel. Hij is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0499 46 06 05. Michel is 
ook iedere dag aanwezig in de Cees van Liendenflat. 

Ellen - Bewonersbegeleider KnaapenGroep
T: 0499 491 623
E: ellen@knaapen.nl

Voor niet-technische vragen en vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact 
opnemen met bewonersbegeleider Ellen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer  
0499 491 623. Of stuur een mail naar ellen@knaapen.nl. Haar werkdagen zijn  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. 

Ilse van de Kerkhof - Sociaal projectconsulent Wooninc.
T: 06 30 94 52 60 
E: ivandekerkhof@wooninc.nl

Ilse is vanuit Wooninc. het aanspreekpunt voor niet-technische vragen. Denk hierbij 
aan vragen over het sociaal plan, vergoedingen en huurverhoging. Ilse is bereikbaar op 
telefoonnummer 06 30 94 52 60. Of stuur een mail naar ivandekerkhof@wooninc.nl. 
Haar werkdagen zijn op maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdagochtend. 

José Geelen - Huismeester Wooninc.
T. 06 30 41 08 14
E. jgeelen@wooninc.nl

José is altijd al uw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Dat is ook tijdens 
het groot onderhoud het geval. Zij weet misschien niet overal antwoord op, maar kan 
wel zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.
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