
Opname
In de komende periode maakt de woonconsulent met 
u een persoonlijke afspraak voor de opname in uw 
woning. De uitvoerder komt bij u langs om de opname 
te doen, hij bekijkt enkele technische zaken in uw 
woning.  

Alle afspraken, keuzes en bevindingen, die voort-
vloeien uit deze opname, noteren we op een 
persoonlijke afsprakenlijst. Bijzondere 
omstandigheden, waarmee we rekening moeten 
houden, staan hierop ook genoteerd.
  

Planning
Nijhuis Bouw B.V. neemt tijdig contact met u op 
over de datum waarop uw woning aan de beurt is. 
De werkzaamheden in de woningen starten naar 
verwachting in april 2018 en zijn medio december 
2018 gereed. De routing door de wijk wordt op een 
later moment bekend gemaakt. 

Werken in een bewoond  huis
Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon in uw
woning blijven wonen. Voor de start van de 
werkzaamheden krijgt u een brief van ons. 

Hierin staat wanneer er in uw woning gewerkt wordt 
en wanneer de werkzaamheden klaar zijn. 

Verder vragen wij u om ruimte te maken, zodat 
het werk uitgevoerd kan worden: bijvoorbeeld het 
(gedeeltelijk) leeg maken van ruimtes en de looproutes 

waar gewerkt wordt. In uw tuin wordt een steiger 
geplaatst. Ook hiervoor hebben wij ruimte nodig. 
De uitvoerder bespreekt dit ook met u tijdens de 
opname.

Overlast
We kunnen het niet mooier maken dan het is. 
U zult overlast ondervinden van de werkzaamheden. 
Er wordt geboord, gezaagd en getimmerd. Niet alleen 
in uw eigen woning, maar ook in de woningen om 
u heen. Ook vaklieden lopen overdag in en om uw 
woning. U heeft dan overdag minder privacy in uw 
eigen woning. Wij doen er alles aan om de overlast 
tot een minimum te beperken.

Asbestinventarisatie
Op sommige plekken kan asbest aanwezig zijn. Deze 
asbest is hechtgebonden. Dit vormt geen risico voor de 
gezondheid van bewoners, zo lang het materiaal niet 
beschadigd raakt of verwijderd wordt. Als verwijdering 
van asbest nodig is, dan wordt de asbest door een 
deskundig bedrijf volgens de voorschriften verwijderd. 
Voordat we met de werkzaamheden starten, wordt 
dit nog nader onderzocht. Als dat bij uw woning 
van toepassing is, dan wordt u hierover op tijd 
geïnformeerd. 

Algemene informatie
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Nijhuis Bouw B.V. 
Wilmersdorf 27
7327 AD Apeldoorn
www.nijhuis.nl

www.nijhuis.nl

Bouwkundig aannemer:

Heeft u vragen?
Er komt veel informatie op u af. Misschien heeft u nog vragen heeft over de 
informatie die u van ons ontvangen hebt? Maar ook vragen over uw persoonlijke 
situatie. 

Wij vinden het belangrijk om uw (persoonlijke) vragen zoveel mogelijk beantwoorden, 
voordat wij beginnen met de werkzaamheden. U kunt hiervoor contact opnemen met 
Paul Heikoop, woonconsulent van Nijhuis Bouw B.V..

Paul Heikoop – Woonconsulent
t 06-20 49 78 76
e p.heikoop@nijhuis.nl 



Groot onderhoud 284 woningen
Straatweiden e.o. Velp

Isoleren van uw woning,
dak, spouwmuur, HR++ glas 
en schilderwerk



Vernieuwen dak
Het dak op uw woning is verouderd en niet goed geïsoleerd.

Dit gaan wij doen
- Het gehele dak op uw woning wordt vervangen*.
- Nieuwe isolatie op uw dak.
- Nieuwe dakpannen.
- De bestaande dakramen worden vervangen voor nieuwe dakramen.
- Het vervangen van alle regenpijpen.
- Onderhoud van de schoorstenen.

* Dit is niet bij alle woningen van toepassing. De uitvoerder informeert u hierover. 

Dit vernieuwen wij

Vivare heeft ons, Nijhuis Bouw B.V. uit Apeldoorn, geselecteerd

voor de begeleiding van de bewoners en uitvoering van de isolerende 

werkzaamheden bij u in de wijk. Wij hebben veel ervaring met het

uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde staat. 

De woning waarin u woont, is bouwkundig goed. Wel wil Vivare de isolatie 

in uw woning verbeteren en het schilderwerk moet gedaan worden. 

Daarom wil Vivare deze onderdelen in uw woning aanpakken.
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Isoleren van uw woning
In de spouw, dit is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur, zit isolatiemateriaal. Wij zullen 
dit controleren. Als het nodig is, brengen wij extra isolatie aan.

Dit gaan wij doen
- Isoleren van de vloer op de begane grond (daar waar mogelijk). 
- Aanbrengen van isolatiemateriaal in de kruipruimte onder de woning. 
- We voeren de werkzaamheden uit via het kruipluik. 

Glas vervangen en schilderen kozijnen
Voor een betere isolatie, vervangen wij het glas.

Dit gaan wij doen
- Vervangen van enkel glas door HR++glas. 
- Aanbrengen van ventilatierooster in het nieuwe raam.
- Schilderen van kozijnen in bestaande kleur.
- Herstellen van houtrotherstel, als dat nodig is.

Uw kozijnen krijgen een schilderbeurt



Verlagen energiekosten
Na het aanbrengen van de verbeteringen, ervaart u meer woongemak. Ook dalen de 
stookkosten, dit is afhankelijk van hoeveel u stookt.

Hoeveel dat precies is, kan per huishouden verschillen. Het heeft te maken met de 
hoeveelheid gas die u nu gebruikt. Uw stook- en kookgedrag en het gebruik van warm 
water zijn hierop van invloed.

Geen huurverhoging
Voor de verbetermaatregelen krijgt u geen huurverhoging van Vivare. 
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Algemene werkzaamheden
Als het nodig is, wordt het voeg- en metselwerk 
hersteld. Dit geldt ook voor het beton van de lateien 
en de balkons.  

Ook voeren wij onderhoud uit aan de berging.


