Veel gestelde vragen opname binnenkant woningen
1.

Waarom gaat Vivare alle woningen van binnen opnemen?
Door de woningopname weten we precies hoe de kwaliteit van de binnenkant is.
Op deze manier heeft Vivare alle informatie over uw woning weer op orde.
Daardoor kunnen wij in de toekomst eventueel noodzakelijk (groot)onderhoud
efficiënt plannen en uitvoeren. We hopen op uw medewerking, omdat het
uiteindelijk de kwaliteit van ons hele woningbezit ten goede zal komen.

2.

Gaat Vivare echt alle woningen opnemen?
Nee, niet alle woningen. We gaan niet naar woningen die de laatste 10 jaar zijn
gebouwd of gerenoveerd. Dat zijn er zo’n 6.000. En dus gaan we naar ongeveer
18.000 woningen. Garages en bedrijfsruimten gaan we niet opnemen.

3.

Wat gaat CBB allemaal in de woning doen?
De medewerkers van CBB hebben een tablet bij zich. Daar zetten ze onder andere
in: de staat van onderhoud van douche, keuken en toilet. Ze kijken naar de cvketel of geiser en de meterkast. Maar ook of er zachtboardplafonds zijn. Waar
nodig nemen ze de oppervlaktes op voor goede plattegronden. Tot slot kijken ze
ook naar voorzieningen zoals een 2e toilet, mengkraan en inbraakwerend hang- en
sluitwerk. Ze maken foto’s van douche, keuken, toilet, cv-ketel of geiser en indien
mogelijk van de kruipruimte.

4.

Wanneer komen ze bij mij voor de woningopname?
U krijgt ongeveer twee weken voor ze komen een brief van CBB. Daarin staat de
geplande datum en een tijdsindicatie voor de opname. Komt die datum niet uit,
dan kunt u deze afspraak heel gemakkelijk via CBB verzetten (zie punt 13).
We starten in september 2016 met de woningen in Arnhem. Wij kijken of de
opnames goed gaan, de bewoners tevreden zijn, de informatie goed is. Als het
nodig is, passen we de informatie of werkwijze aan. Daarna gaan we in 2017 de
woningen in de regio opnemen. Daar zijn we tot eind 2017 mee bezig.

5.

Wat doen jullie met deze gegevens?
We zorgen dat alle gegevens in ons systeem komen. Zo hebben we altijd alle
gegevens bij de hand. Daardoor kunnen we het (groot) onderhoud efficiënt
plannen en uitvoeren. Dat bespaart kosten en helpt onze woningen structureel op
een kwalitatief goed niveau te houden.

6.

Wat heb ik aan die woningopname?
U heeft er niet direct iets aan. Maar u helpt ons hier wel erg mee. Want doordat
wij nog beter weten hoe de kwaliteit van de woningen aan de binnenkant is,
kunnen wij eventueel toekomstig (groot)onderhoud efficiënt plannen en uitvoeren.

7.

Wat doen jullie met zelf aangebrachte voorzieningen die niet gemeld zijn?
Door doen we niets mee. Tenzij CBB een gevaarlijke situatie ontdekt door de zelf
aangebrachte voorziening. Dat melden ze direct aan Vivare. Wij bespreken dat
dan snel met u. Of tenzij u verhuist. Maar dan gaan we altijd de woning met u

door. Wij laten u dan weten wat u kunt overdragen aan nieuwe huurders, wat
mag blijven zitten en wat u moet verwijderen.
8.

Krijg ik nu meteen een huurverhoging als blijkt dat mijn woning meer
punten heeft?
Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Blijkt dat u meer punten heeft, dan
verhogen wij de huur niet. Tenzij u verhuist. Dan adverteren we de woning
wellicht met een aangepaste huurprijs.

9.

Moet ik meewerken aan de woningopname?
De woningopname is erg belangrijk voor ons. Zo zijn de gegevens van alle
woningen weer actueel. En kunnen we in de toekomst eventueel noodzakelijk
(groot)onderhoud efficiënt plannen en uitvoeren. Daarom hopen wij van harte dat
u meewerkt.

10.

Waarom heeft Vivare deze basisgegevens niet op orde?
Wij weten al veel van onze woningen. Maar de huidige gegevens over de
binnenkant van onze woningen zijn niet meer helemaal compleet en up-to-date.
Van veel woningen ontbreken plattegronden en informatie over de staat van
onderhoud van douche, keuken en toilet. Ook andere gegevens zoals
aangebrachte veranderingen, het toegepaste hang- en sluitwerk en de installaties
zijn na verloop van jaren zijn niet meer helemaal actueel. Daarom willen we nu in
één keer een inhaalslag maken zodat alle gegevens van onze woningen actueel
zijn. En daar hebben wij uw hulp bij nodig.

11.

Kunnen jullie het geld van deze woningopname niet beter gebruiken om
het onderhoud gewoon te doen?
Wij begrijpen uw opmerking. Maar we kunnen juist slimmer en efficiënter
onderhoud inplannen als we precies op de hoogte zijn van de staat van het
onderhoud. Nu doen we dat voorafgaand aan groot onderhoud. Dat kost veel tijd
en soms blijkt dat onderhoud helemaal nog niet echt nodig is of dat het
onderhoud te laat wordt uitgevoerd. Nu hebben we in één keer alle gegevens
actueel.

12.

Kan ik ook meteen alle reparatieverzoeken doorgeven?
Nee, dat kan niet. Maar u kunt uw reparatieverzoeken heel gemakkelijk 24 uur
per dag via onze website doorgeven (link) of u belt naar Vivare op werkdagen
tussen 8.30 en 16.30 uur.

13.

Hoe kan ik mijn afspraak verzetten?
In de brief die u van CBB krijgt, staat hoe u de afspraak kunt verzetten. U kiest de
manier die u het gemakkelijkste vindt.
•
Ga naar www.cbbarnhem.nl/kanikuhelpen en volg de aanwijzingen op die
pagina. U kunt meteen aangeven wanneer u wel thuis bent.
•
Stuur via WhatsApp uw postcode en huisnummer naar nummer 06 1235 3649
(CBB Vivare-inspecties). Bijvoorbeeld: “6843LD70 Ik wil graag mijn afspraak
wijzigen”).
•
Stuur via e-mail een bericht naar kanikuhelpen@cbbarnhem.nl. Vergeet uw
postcode en huisnummer niet.
•
U kunt CBB ook bellen tussen 08:30 tot 17:00 via 06 1235 3649.

