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Beste bewoner, 
Wij willen graag dat u prettig in uw woning kunt blijven wonen. Daarom is de oudbouw in 
Berckelhof toe aan groot onderhoud. De 86 woningen in de oudbouw gaan al heel wat 
jaren mee. De woningen zijn verouderd en niet meer goed toegankelijk voor bewoners en 
zorgverleners. Ook zijn in de meeste woningen de keuken, toilet en badkamer toe aan 
een opknapbeurt. Ook de buitenzijde van uw woongebouw wordt opgeknapt.

In de afgelopen periode werkte Wooninc. samen met aannemer Van Santvoort Bouw en 
Vitalis WoonZorg Groep aan een onderhoudsplan. We maken uw woning toekomst- 
bestendig; uw woning is straks beter geschikt voor de zorgverlening. We vervangen onder 
andere de keuken, de badkamer en de inbouwkast. Ook wordt uw woning energiezuiniger. 
U betaalt hier straks een kleine huurverhoging voor. Door deze verduurzaming gaan uw 
kosten voor de energierekening waarschijnlijk omlaag. Daardoor verwachten we dat uw 
woonlasten gelijk blijven. 

‘Een verbeterde en energiezuinige woning‘

De werkzaamheden brengen helaas overlast met zich mee. Maar we proberen het zoveel 
mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden in uw woning verblijft u tijdelijk in een 
ingerichte logeerwoning in Berckelhof. We gaan u zo goed mogelijk ondersteunen bij de 
voorbereidingen en de tijdelijke verhuizing. Vitalis is bij de plannen betrokken. Als u zorg 
ontvangt van Vitalis, dan loopt dat gewoon door tijdens uw verblijf in de logeerwoning. 
 
We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van bewoners. Daarom stemden 
we de plannen af met de klankbordgroep. De klankbordgroep is een afvaardiging van 
bewoners van Berckelhof die met ons meedenkt. 

In dit boekje leest u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent. U ziet welke 
keuzes u heeft voor de keuken en de afwerking van de vloer in de slaapkamer. Ook  
ontvangt u een akkoordverklaring bij dit boekje. Hiermee laat u ons weten of u instemt 
met de plannen. Lees het boekje rustig door.

Heeft u vragen? Schijf ze alvast op. In de komende periode krijgt u meer informatie en  
zijn er allerlei momenten waarop u met ons kunt overleggen. Bijvoorbeeld tijdens het 
kijkmoment in de modelwoning. In de brief bij dit informatieboekje staat wanneer we u 
daar graag ontmoeten.

Inhoudsopgave
Inleiding 

1. Plan samengevat 
  • Fase 1 | Voorbereiding 
  • Fase 2 | Werkzaamheden in de woning 
  • Fase 2 |  Werkzaamheden aan de buitenzijde van  

de woningen 
  • Fase 3 | Werkzaamheden in de algemene ruimtes 

2. Wat betekent het voor u? 

3. Neem een kijkje in de modelwoning 

4. Overzicht belangrijke afspraken

5. Een goede voorbereiding

6. Het onderhoudsplan

7. Contactpersonen 

3

4

17

18

20

24

26

27



Stappen die we volgen tot uw  
opgeknapte woning

U geeft ons voor 
20 december 2022 door 
welke keuzes u maakt o.a. 
voor de keuken. 
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In mei 2023 starten 
we met het opbouwen 
van de steigers en  
de eerste werkzaam-
heden.

De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud. Er kan altijd wat gebeuren 
waardoor de planning verandert, zoals materialen die niet volgens planning beschikbaar 
zijn. Wij houden u daar natuurlijk van op de hoogte. 

Voordat de werkzaam- 
heden in uw woning 
starten verhuist u 
tijdelijk naar de  
logeerwoning. U 
verblijft ongeveer twee 
tot drie weken in de 
logeerwoning.
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Planning van de  
werkzaamheden

Vernieuwen badkamer

Vernieuwen keuken

Bepalen welke woning 
wanneer aan de beurt is

Nieuwe inbouwkast 

Plaatsen isolatieglas

Plaatsen nieuwe schuifpui

Vernieuwen dak 

Verduurzamen installaties 

Isoleren en herstellen 
gevel 

Plaatsen van vlonder op 
balkon 

Vervangen hekwerk op 
balkon, inclusief  
privacyscherm 

Vernieuwen standleiding / 
riolering

Verbeteren installaties, 
o.a. ventilatiesysteem

Nieuwe videofoon

Aanleg glasvezel 
aansluiting

Nieuwe vloer slaapkamer

Verbreden doorgangen 
Huisbezoeken

Fase 1
Voorbereiding

Van januari tot en met mei 2023.

Fase 2
Werkzaamheden in  
de woningen

Vanaf april 2023.

Fase 2
Werkzaamheden aan 
de buitenzijde van de 
woningen

Verbeteren uitstraling 
gangen

Meer ruimte voor  
stallen scootmobiels op  
verdiepingen

Fase 3
Werkzaamheden in de 
algemene ruimtes

Aan het einde van het project. We verwachten 
begin 2024 klaar te zijn.

1. Plan samengevat

*Deze planning is nog onder voorbehoud.
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Fase 1*

Fase 2*

Fase 3*

Kom naar het kijkmoment in de modelwoning. In deze woning 
hebben we een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd. 
Hier kunt u het resultaat bekijken en ook ziet u welke keuzemo-
gelijkheden u heeft. In de brief bij dit boekje staat wanneer we u 
en uw familie en/of mantelzorger graag ontvangen. 
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In het voorjaar (rond maart / april 2023) komen we bij u op 
huisbezoek. De aannemer en de bewonersconsulent zijn 
bij dit gesprek aanwezig. Ook zijn er twee medewerkers van 
Vitalis aanwezig. Het is wenselijk als er ook een familielid 
en/of mantelzorger bij aanwezig is. 
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Twee weken voordat we in 
uw woning starten komen 
we bij u langs voor een 
planningsgesprek. U  
krijgt een planning en we 
bespreken nog eens wat er 
ter voorbereiding allemaal 
moet gebeuren. 
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De werkzaam- 
heden duren in 
totaal ongeveer 
een jaar. Begin 
2024 zijn we klaar. 

Wij komen nog een keer 
terug voor de overige 
werkzaamheden aan de 
buitenzijde van uw woning. 

Als de werkzaamheden in 
uw woning klaar zijn, dan 
verhuist u terug naar uw 
eigen woning. 
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910

Lees dit boekje goed 
door en schrijf uw 
vragen op. 

1
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Verbeterde installaties, 
zoals ventilatiesysteem 
en videofoon

Nieuwe keuken met 
afzuigkap, mengkraan 
en lades

De kast wordt 
meer de woonkamer 
in geplaatst

Isolatieglas en 
verbeteren gevelisolatie

Toegankelijk en veilig 
balkon met nieuwe 
schuifpui en vlonder

Doorgang wordt 
verbreed en krijgt 
een schuifdeur

Grotere en 
vernieuwde 
badkamer
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Een nieuwe en ruimere badkamer 
De badkamer is straks beter geschikt voor het verlenen van zorg, omdat er meer ruimte 
is en de doorgangen breder worden.
•  Vergroten van de badkamer (ongeveer 40 centimeter richting slaapkamer)
•  Plaatsen van een schuifdeur naar de slaapkamer
•  Nieuwe afwerking van de wanden met panelen
•  Nieuwe afwerking van de vloer (tegels met anti-slip)
•  Een nieuwe wastafel met kraan, spiegel en plankje (planchet)
•  Een stopcontact en lichtpunt bij de wastafel
•  Een nieuwe douchekop met glijstang en thermostatische mengkraan 
•  Een nieuwe stang voor een douchegordijn
•  Een nieuw hangtoilet
•  Indien aanwezig: terugplaatsen beugels en douchestoeltje

Fase 1 | Voorbereiding  
Voordat we van start gaan met de werkzaamheden maken we een  
planning en bepalen we de route die we gaan volgen voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden. We komen in het voorjaar van 2023 bij u op 
huisbezoek. De aannemer bekijkt samen met Vitalis uw woning en we 
bespreken uw persoonlijke situatie, uw verblijf in de logeerwoning en 
de planning en voorbereidingen.

Fase 2 | Werkzaamheden in de woning  
In het voorjaar van 2023 starten we met de werkzaamheden in de 
eerste woningen. De laatste woningen zijn pas eind 2023 aan de beurt. 
Van de werkzaamheden in uw woning ervaart u de meeste overlast. 
U verblijft dan tijdelijk in een logeerwoning. Hieronder leest u over de 
werkzaamheden die we gaan uitvoeren.

Voorbeeld nieuwe situatie: Indeling van uw woning blijft hetzelfde
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Een vernieuwde keuken (als u hiervoor in aanmerking komt*)
* Dit is voor keukens die langer dan vijf jaar geleden zijn geplaatst. Is uw keuken korter dan  

vijf jaar geleden geplaatst? Dan beoordelen we tijdens een huisbezoek of de keuken aan 
vervanging toe is. 

In uw nieuwe keuken krijgt u:
• Drie onderkasten en vijf bovenkasten. Eén onderkast is voorzien van lades.
• Twee dubbele stopcontacten boven het werkblad 
• Recirculatie afzuigkap 
• Inductie kookplaat
• Werkblad met spoelbak
• Nieuwe afwerking van de wand 
• Opstelplaats koelkast

Nieuwe inbouwkast tussen slaapkamer en woonkamer
De nieuwe kastenwand schuift een stukje op (ongeveer 30 centimeter) richting de woon-
kamer. Zo blijft er voldoende ruimte in de slaapkamer. Er wordt een nieuwe inbouwkast 
geplaatst van 60 centimeter diep.

Nieuwe vloer in de slaapkamer
Door het verschuiven van de wanden past de bestaande vloerafwerking in de slaapkamer 
niet meer. Daarom krijgt u een nieuwe pvc-vloer in de slaapkamer. Pvc is een kunststof 
dat stevig, geluiddempend en zeer makkelijk in onderhoud is. 

Bredere doorgangen in de woning
We verbreden de doorgangen vanuit de slaapkamer naar de badkamer en vanuit de 
slaapkamer naar de woonkamer. Bewoners met een rolstoel of rollator kunnen zich zo 
makkelijker verplaatsen in de woning. De voordeur, deur van de berging, deur tussen 
gang en badkamer en de deur tussen de gang en woonkamer blijven dezelfde breedte.
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Vernieuwen leiding riolering
De leiding waar het gebruikte water in de badkamer en keuken wordt afgevoerd heet een 
standleiding. Deze leiding wordt vernieuwd. De leiding loopt door uw berging. Na de 
werkzaamheden kan alles op dezelfde plek terug, zoals de wasmachine. 

Verbeteren installaties, zoals het ventilatiesysteem
Het ventileren van uw woning is nodig voor een goede gezondheid en luchtkwaliteit in de 
woning. In de woonkamer komt een CO2-sensor 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 per se nodig.

Nieuwe videofoon
De videofoon is voorzien van een beeldscherm, zodat u kunt zien wie er aanbelt bij de 
hoofdingang. Ook kunt u de hoofdingang van het gebouw openen voor uw bezoekers. 

Aanbrengen van een glasvezel aansluiting
Uw meterkast is straks voorzien van een aansluiting voor glasvezel. Steeds meer 
huishoudens in Nederland maken gebruik van glasvezel voor internet, tv en telefoon. 
U kunt straks dus ook overstappen op glasvezel, maar het hoeft niet. 

Als u wel wilt overstappen op glasvezel, dan kunt u de aannemer vragen om de glasvezel 
kabel door te trekken van de meterkast naar uw woonkamer. Hier zijn kosten aan 
verbonden. 

Front Elba wit met blad licht grijs (F 638 ST16) Front Elba leem met blad donker grijs (F 187 ST76)

Front Elba klei met blad antraciet (DE 2390)Front Elba wit met blad hout (DE 5902)

Front Elba wit met blad donker grijs (F 187 ST76)

Grepen Spoelbak en kraan

Keuken
U kunt kiezen uit vijf pakketten voor de kleur van de kastjes en het aanrechtblad. In de 
modelwoning kunt u alle mogelijkheden bekijken. Als u geen keuze maakt, dan wordt 
Front Elba leem met blad donker grijs (F 187 ST76) geplaatst.

Frontkleuren en bladkleuren

642 metaal 
mat-look
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Fase 2 | Werkzaamheden aan de 
buitenzijde van de woningen

Naast werkzaamheden in uw woning, komen we werkzaamheden aan 
de buitenzijde van uw woning uitvoeren. Deze werkzaamheden worden 
niet tegelijk uitgevoerd.  

Plaatsen isolatieglas en vervangen van de schuifpui
Dankzij goede isolatie blijft uw woning in de winter warmer en in de zomer koeler. Wij 
verbeteren de isolatie door het plaatsen van isolatieglas. Ook vervangen we de schuifpui 
naar het balkon. Het woonkamerkozijn wordt zowel aan de buiten- als binnenzijde 
geschilderd.

Reinigen en isoleren van de buitengevel
We reinigen de gevel en waar dat nodig is herstellen we de voegen. Ook wordt de gevel 
behandeld, zodat er geen vocht kan intrekken. Dat heet impregneren. 
In de gevel wordt extra isolatiemateriaal aangebracht. Dat doen we via de buitenzijde.  
We gebruiken hiervoor een goedgekeurd veilig isolatieschuim.  

Vernieuwen balkonhek en privacyscherm
Het balkonhek wordt vervangen. Ook vervangen we het tussenschot, een zogenaamd 
privacyscherm. We plaatsen een nieuwe vlonder op uw balkon om te voorkomen dat er 
teveel hoogteverschil ontstaat met de vloer in uw woning. Het balkonhek wordt daarom 
verhoogd. Ook vervangen we de zonwering.

Duurzame energie
Wij streven ernaar om de installaties verduurzamen. Deze installaties zitten niet in uw 
woning, maar in de centrale technische ruimtes. Het doel is dat ze minder energie gaan 
gebruiken. Wij denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van extra zonnepanelen en een 
hybride warmtepomp voor de centrale verwarming. Wij onderzoeken nog welke oplossing 
het meest passend is. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, informeren we u.

Vernieuwen dak oudbouw
Het dak van de oudbouw moet vernieuwd worden. Ook de dakgoten voor de afvoer van 
het regenwater worden vernieuwd. Bewoners op de bovenste verdieping hebben deels 
een schuin dak in hun woning. Dit dak en de kozijnen worden vervangen en recht  
gemaakt. Na de werkzaamheden ontstaat er dus meer ruimte omdat de schuine kant 
recht geworden is. 

Welke overlast kunt u verwachten? 
•  De werktijden van de vakmensen zijn van 7.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Tijdens 

deze werktijden kunt u geluidsoverlast ervaren. Werkzaamheden die veel lawaai 
maken voeren we na 8.30 uur uit. 

•  Als we in een woning bij u in de gang aan het werk zijn, zult u merken dat er wat 
meer rumoer is op de gang. Er lopen vakmensen en er wordt materiaal aange-
voerd en puin afgevoerd. We proberen stof en andere overlast zoveel mogelijk te 
beperken. De lift kunt u gewoon gebruiken.

De standleiding in de woningen wordt vervangen. Deze leiding voert het gebruik-
te water in uw woning af. De leiding loopt verticaal. Daarom werken wij in zoge-
naamde strangen van woningen boven elkaar. Wij zijn in de woningen onder en/
of boven u tegelijk aan het werk. Daarna schuiven we op naar de volgende strang 
van woningen. 
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Fase 3 | Verbeteringen in de algemene 
ruimtes 

De werkzaamheden aan de algemene ruimtes worden per vleugel 
uitgevoerd. Dit doen we nadat de werkzaamheden in de woningen in 
dat bouwdeel klaar zijn. We verwachten in het begin van 2024 klaar 
te zijn.  

Verbeteren uitstraling algemene binnenruimtes
We knappen de algemene binnenruimtes, zoals de gangen, in de oudbouw op. De  
uitstraling van de gangen is straks rustig en modern. Ook de akoestiek, het geluid, wordt 
verbeterd. Bij het kiezen van de kleuren houden we rekening met mensen met dementie, 
zoals voldoende contrast in kleur en herkenbare kleuren per verdieping. We maken meer 
ruimte voor het stallen van scootmobiels op de verdiepingen. 

Welke overlast kunt u verwachten? 
•  Voordat we van start gaan met de buitenwerkzaamheden, plaatsen we steigers 

voor het gebouw. Dit doen we in fases: als het ene deel van gebouw klaar is, dan 
schuiven de steigers door naar een ander deel van het gebouw. Zo beperken we 
de overlast zoveel mogelijk.

  Voor het opbouwen van de steiger vragen wij u om het balkon leeg te maken.  
Als de steigers er staan, dan kunt u tijdelijk geen gebruik maken van het balkon. 

•  Als er voegen in de gevel uitgehakt moeten worden, dan maakt dat herrie. Ook kan 
dit troep geven, zoals stof rondom de gevel. 

•  Bij het schoonspuiten van de gevel is het belangrijk dat alle ramen en deuren 
gesloten zijn, zodat er geen water binnen komt. Uiteraard hoort u van tevoren 
wanneer u de deuren en ramen moet sluiten. 

•  Het slopen en aanbrengen van een dak veroorzaakt geluidsoverlast. Zeker voor 
bewoners op de bovenste verdieping.
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2. Wat betekent het voor u? 
U verblijft tijdens de werkzaamheden in een logeerwoning
Tijdens de werkzaamheden in uw woning kunt u niet thuis blijven. Voordat we in uw 
woning aan de slag gaan, verhuist u daarom tijdelijk naar een logeerwoning in Berckelhof. 
Dit is een ingerichte woning, u hoeft alleen uw persoonlijke spullen mee te nemen. Op 
deze manier heeft u het minste overlast van de werkzaamheden. 
Op bladzijde 22 leest u er meer over. 

Hoe lang duren de werkzaamheden? 
De werkzaamheden aan de binnenkant van de woning duren ongeveer twee tot drie 
weken. In deze periode verblijft u in een logeerwoning. Daarna komen we nog een keer 
terug voor de kozijnen, de schuifpui naar het balkon en het vernieuwen van het balkon. 
Dit zijn een aantal uren per onderdeel dat we dan binnen dienen te zijn. Vooraf wordt u 
hierover geinformeerd. Tijdens deze werkzaamheden kunt u thuis blijven wonen. 
U ontvangt hier een aparte planning voor.

Wanneer ben ik aan de beurt? 
Dat is nog niet bekend. We maken nog een planning van de werkzaamheden. Als we bij u 
op huisbezoek komen, dan hoort u in welke periode uw woning aan de beurt is. 

Spullen aan de kant 
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om schade aan uw spullen te 
voorkomen, vragen wij u ruimte te maken. Alle plekken waar gewerkt wordt, moeten vrij 
zijn van spullen en meubels. Alles wat achterblijft in de woning wordt afgedekt met folie. 
Op bladzijde 21 leest u meer over de voorbereidingen en de hulp die de aannemer 
daarbij kan bieden. 
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3. Neem een kijkje in de modelwoning 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in een modelwoning in Berckelhof. 
Het gaat om woning 5-101 op de eerste verdieping in bouwdeel A. 
Daar hebben we getest wat de beste en snelste manier is om de werk-
zaamheden uit te voeren. Wij nodigen u uit om hier een kijkje te komen 
nemen. Zo krijgt u een beter beeld van wat er gaat gebeuren. In de 
brief bij dit boekje staat wanneer we u en uw familie en/of mantelzorger 
ontvangen.  
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4. Overzicht belangrijke afspraken
Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners rekenen op onze hulp. 
Niemand staat er alleen voor. 

Bewonersconsulent als eerste aanspreekpunt
Speciaal voor dit groot onderhoudsproject is een bewonersconsulent vanuit Van  
Santvoort Bouw aangesteld: Inge van Gool. Zij is het eerste aanspreekpunt voor  
bewoners en hun zorgverleners en familie. Tijdens de werkzaamheden is de bewoners-
consulent regelmatig aanwezig en bereikbaar voor het beantwoorden van uw vragen.  
Als er iets speelt in uw persoonlijke situatie waar de aannemer rekening mee moet  
houden, dan kunt u dit met Inge bespreken.

Voordat we starten met de werkzaamheden is er iedere week een inloop spreekuur waar 
u terecht kunt met vragen. De koffie staat klaar op donderdagochtend van 10.30 uur tot 
11.30 uur in de modelwoning. Dat is woning 5-101 op de eerste verdieping in bouwdeel 
A. Ook kunt u Inge bellen of mailen. Zij is bereikbaar via 06 51 46 49 53 of  
bewonersconsulent@van-santvoort.com. 

Miranda de Voogd is sociaal projectconsulent bij Wooninc. Zij is ook bij het project  
betrokken. Bij haar kunt u terecht voor niet technische vragen aan Wooninc. Denk hierbij 
aan vragen over het sociaal plan, vergoedingen en huurverhoging. Miranda is bereikbaar 
via 06 51 81 65 66 of mdevoogd@wooninc.nl.

Wij komen bij u op huisbezoek 
Ter voorbereiding op de werkzaamheden komen we op huisbezoek. Dat is waarschijnlijk 
in het voorjaar van 2023 (rond maart / april). De uitvoerder en de bewonersconsulent 
komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Ook zijn er twee medewerkers van Vitalis 
bij dit gesprek aanwezig. Het is wenselijk als er een familielid en/of mantelzorger van u bij 
aanwezig is. U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
•  De aannemer doet een technische opname van de woning, want iedere woning is net 

even anders. 
• U hoort dan in welke periode de werkzaamheden gepland zijn. 
• We bespreken hoe de verhuizing naar de logeerwoning in zijn werk gaat. 
•  We maken afspraken over de voorbereidingen en welke hulp daarbij moet worden 

ingeschakeld. 
•  U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen en om uw persoonlijke situatie uit te 

leggen. 

De gemaakt afspraken leggen we vast op een formulier dat door u en de aannemer 
ondertekend wordt.

Ondersteuning waar nodig
Voor de voorbereidingen vragen wij u om ruimte te maken op de plekken waar wij  
werkzaamheden uitvoeren. Het is fijn als familie en/of mantelzorgers zoveel mogelijk  
hulp kunnen bieden bij de voorbereidingen. Denk aan spullen afdekken, inpakken of 
schoonmaken.

Heeft u geen hulp? Dan kan de aannemer u natuurlijk een handje meehelpen. Tijdens het 
huisbezoek bespreken we wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Niemand 
staat er alleen voor. Wooninc. en Vitalis stellen de betrokkenheid en hulp van familieleden 
en mantelzorgers zéér op prijs.

Klaar voor de start
Ongeveer twee weken voordat wij met de werkzaamheden starten komt de bewoners-
consulent bij u langs. U ontvangt een dagplanning voor de verhuizing naar de logeer- 
woning. Ook bespreken we de laatste voorbereidingen in uw woning en wat er allemaal 
aan de kant moet. 

‘Een goede voorbereiding is wel zo prettig. Voor ons en vooral voor uzelf!’
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U verblijft in een logeerwoning
Tijdens de werkzaamheden verblijft u in een logeerwoning. Deze woning bevindt zich in 
Berckelhof en is volledig ingericht. U neemt dus alleen uw kleding en andere persoonlijke 
spullen mee. Denk aan toiletspullen, boeken en tijdschriften, eten en drinken en andere 
persoonlijke spullen waar u aan gehecht bent. 

Goed om te weten: 
•  Voordat de werkzaamheden beginnen verhuist u naar de logeerwoning. Na de  

oplevering van uw eigen woning keert u weer terug naar huis. Tijdens het huisbezoek 
bespreken we de verhuisdata met u. 

•  Wij vragen u zoveel mogelijk zelf uw spullen in te pakken en te verhuizen. Lukt dat niet? 
Dan helpen wij u daarbij. 

•  U overhandigt uw huissleutel aan de aannemer zodat deze elke dag toegang tot de 
woning heeft. Er wordt een ‘formulier sleutelafgifte’ getekend door u en de aannemer.

•  Voor het verblijf in deze logeerwoning worden geen kosten berekend. 
•  Na ieder verblijf wordt de woning helemaal schoongemaakt. U komt dus in een schone 

woning. 

De logeerwoning is volledig ingericht. Er staat onder andere:
•  in hoogte verstelbaar bed 
•  beddengoed 
•  kledingkast 
•  tweezits bank
•  fauteuil met hoge zit 
•  salontafel
•  tv 
•  eettafel met vier stoelen
•  ingerichte keuken met koelkast met vriesvakje
•  badkamer met wandbeugels en een douchestoel  
•  wasmachine
•  zitje op het balkon

Tijdens het huisbezoek bespreken we of er nog dingen zijn waar wij rekening mee  
moeten houden in de logeerwoning. 

Afstemming met Vitalis
Berckelhof is een WoonincPlusVitalis woongebouw. Er is een intensieve samenwerking 
tussen Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep. Dit geldt uiteraard ook voor dit onderhouds-
project. Als u zorg krijgt van Vitalis, dan wordt deze dienst ook geleverd in de logeer- 
woning. In de logeerwoning kunt u ook gebruik maken van de welzijnsmelding. Geef dit 
dan aan bij het Servicepunt. Bij de oplevering van uw woning zal een medewerker van 
Vitalis aanwezig zijn.

Ongemakkenvergoeding 
Wij proberen u zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen. Maar dit betekent niet  
dat er geen ongemak is. U ontvangt een compensatie voor het ongemak die de werk-
zaamheden met zich meebrengen. Deze vergoeding bedraagt € 250,- per adres. 

Als de werkzaamheden korter of langer duren dan gepland, dan heeft dat geen gevolgen 
voor de hoogte van de ongemakkenvergoeding. U ontvangt het bedrag na de oplevering 
van uw woning. 

Nieuwe pannenset
Omdat u straks kookt op een inductiekookplaat heeft u speciale pannen nodig. Daarom 
krijgt u een tegemoetkoming voor een nieuwe pannenset ter waarde van € 100,-.  

Klusbonnen
U krijgt drie klusbonnen ter waarde van een uur (in totaal drie uur). Die kunt u gebruiken 
voor praktische hulp van de aannemer. Denk aan het ophangen of verwijderen van 
gordijnen of een lamp of het inpakken van spullen. Of misschien zijn er andere klusjes 
waarbij wij u een handje kunnen helpen.  
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5. Een goede voorbereiding
Een tijdelijke verhuizing, bouwmedewerkers en bouwmaterialen  
rondom het gebouw en een hoop rumoerigheid. Het is nogal wat.  
Een goede voorbereiding is wel zo prettig: voor de mensen die in uw 
woning aan het werk zijn, maar vooral ook voor uzelf. 

Spullen aan de kant
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om schade aan uw spullen te 
voorkomen, vragen wij u ruimte te maken. De slaapkamer, badkamer en keuken moeten 
helemaal leeg zijn. Als we de steiger gaan opbouwen moet ook het balkon leeg zijn. 
U kunt verhuisdozen van ons krijgen om uw spullen in te stoppen. Misschien kunnen 
naasten of familie helpen met het inpakken van de spullen. U kunt hier ook de klusbon-
nen voor inzetten en hulp van de aannemer vragen. Als de spullen bij elkaar staan, dan 
worden ze afgedekt met folie. Berg uw waardevolle spullen goed op. 

Soorten overlast en wat doen we er aan?
Onderhoudswerkzaamheden geven overlast. Dat is onvermijdelijk. Ook als er aan de 
buitenkant van het gebouw of bij de buren gewerkt wordt. Hieronder vindt u een  
overzicht van de maatregelen die wij treffen:
•  Geluid (soms erg hard) 

Werkzaamheden die erg veel geluidsoverlast geven voeren we uit na 8.30 uur.  
Om omstreeks 16.30 uur houden we op met de werkzaamheden.  

•  Bouwstof 
Omdat we weinig sloopwerkzaamheden uitvoeren zal het meevallen met stof, maar het 
is nooit helemaal te voorkomen. We plaatsen ‘stofschotten’ in de woningen die een deel 
van de stofoverlast voorkomen. Ook gebruiken we gereedschap met stofafzuiging als 
dat mogelijk is. 

•  Balkon 
Als het gebouw rondom uw woning in de steigers staat, dan vragen wij u om het balkon 
leeg te maken. In die periode kunt u niet echt op het balkon zitten. Ook zult u merken 
dat er minder licht in uw woning komt, omdat de steiger de zon tegenhoudt als een 
soort luifel. 

Wij doen ons uiterste best om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Aanpassingen die u zelf heeft aangebracht
Heeft u zelf dingen in uw woning aangepast zoals een douchecabine of een inbouwkast? 
Het kan zijn dat die voor het onderhoud in de weg staan en verwijderd moeten worden. 
We bespreken tijdens het huisbezoek wat er weggehaald moet worden en wie dat doet. 
Hiervoor kunt u uw klusbonnen inzetten. 

Meld schade 
Wij doen er alles aan om schade te voorkomen, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. 
Als er schade is ontstaan in uw woning, meld het dan zo snel mogelijk bij ons. Wij  
adviseren u om foto’s te maken van de schade. De aannemer maakt ook foto’s tijdens het 
huisbezoek voordat de werkzaamheden starten. Samen zoeken we naar een passende 
oplossing. 
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6. Het onderhoudsplan
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners net zo overtuigd zijn van de 
plannen als wij. Lees daarom dit boekje goed door, zodat u weet wat u 
kunt verwachten. Wij informeren u op verschillende momenten over de 
plannen. 

Wilt u uw keuzemogelijkheid aan ons doorgeven?
Bij dit boekje ontvangt u een keuzemogelijkheid. Wilt u uw keuze invullen en zo snel 
als mogelijk, uiterlijk op dinsdag 20 december, bij ons inleveren? U kunt het formulier 
inleveren bij:
•  Het servicepunt van Berckelhof t.a.v. Wendy Hermans (Manager wijkzorg Vitalis).

7. Contactpersonen
We gaan er samen met u wat moois van maken. 
Heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust. 

Jordi van Laarhoven 
Projectleider Wooninc.
T: 040 401 26 48
E: jvanlaarhoven@wooninc.nl 

Willem Faassen 
Uitvoerder Van Santvoort
T: 040 298 20 40
E: willem@van-santvoort.com

Inge van Gool 
Bewonersconsulent Van Santvoort
T: 06 51 46 49 53
E: bewonersconsulent@van-santvoort.com

Miranda de Voogd
Sociaal projectconsulent Wooninc.
T. 040 249 86 10 of 06 51 81 65 66
E. mdevoogd@wooninc.nl

Wendy Hermans 
Manager wijkzorg Vitalis
T. 040 233 16 47
E. w.hermans@vitalisgroep.nl




