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Voor u ligt het renovatievoorstel voor uw huis aan de

Pleineslaan. Wij staan in de startblokken om uw huis

energiezuiniger en meer comfortabel te maken. Wij

hopen dat u instemt met de plannen en de bijgevoegde

akkoordverklaring ondertekent.

In dit informatieboekje vindt u het renovatieplan, de te-

keningen en de huurverhoging die wij vragen voor de

verbeteringen die we aan uw woning aanbrengen. Deze

huurverhoging is vastgesteld op basis van 75% van de

verwachte gemiddelde energiebesparing van de wonin-

gen aan de Pleineslaan. In dit boekje staat ook welke

extra woningverbeteringen u zelf nog kunt kiezen. Tegen-

over deze extra werkzaamheden staat een eenmalige be-

taling. 

Omdat de woningen op de monumentenlijst van de ge-

meente Zeist staan, geldt voor dit renovatieplan ook een

aantal speciale projectafspraken die onderdeel zijn van

ons renovatievoorstel.  

In de bijlage vindt u het Project Sociaal Statuut. In het

Statuut staan alle rechten en plichten beschreven van de

huurder en de verhuurder rondom renovatie. Belangrijke

informatie voor u om te lezen.

Om aan de slag te gaan, is het wenselijk dat 70% van de

huurders akkoord gaat met onze plannen. Uw mening is

dus belangrijk. Als het resultaat van de draagvlakmeting

positief is, starten we met de uitvoering van het project. 

Wij komen het renovatievoorstel persoonlijk aan u toe-

lichten. Als u nog extra uitleg wenst, neem dan gerust

contact op met Corrine de Lorijn, medewerker project-

participatie van de Kombinatie.  Twee weken nadat we

het renovatievoorstel bij u hebben afgegeven, komen wij

uw akkoord- of niet akkoordverklaring ophalen. U mag

uw verklaring natuurlijk ook binnen twee weken naar

ons terugsturen. 

Wij kijken ernaar uit om de woningen aan het plein in de

oude stijl terug te brengen met alle comfort van deze

tijd.
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1 Voorwoord 

Inhoudsopgave



Respect voor monumentale status
Uw woning staat op de monumentenlijst van de gemeente

Zeist. In het renovatieplan houden wij rekening met deze

monumentale status. We voldoen daarbij aan de eisen die de

monumentencommissie van de gemeente Zeist heeft ge-

steld. 

Renovatie in onbewoonde staat
De renovatie wordt in onbewoonde staat uitgevoerd. Dat be-

tekent dat u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tij-

delijk ergens anders woont. De Kombinatie regelt een

vervangende woonruimte voor u.

Hoofdpunten uit het renovatieplan
Hieronder leest u de hoofdpunten uit het renovatieplan:

• Het vervangen van de begane grond vloer, verdiepings-

vloer en de zoldervloer;

• Het vervangen van de hele kap;

• Het isoleren van de gehele woning;

• Het vervangen van alle installaties;

• Het nieuw aanbrengen van keuken, badkamer en toilet;

• Het maken van een open keuken;

• Slopen en opnieuw bouwen van de schuur tegen de ach-

tergevel.

Uw woning wordt geïsoleerd tot een woning met een ener-

gielabel A. Daarnaast verwijderen we tot 5,5 meter direct

achter uw woning de opstallen. Zo kunnen we de woning te-

rugbrengen in de oude monumentale staat. En voorkomen

we nieuwe aanbouwen in de toekomst. 
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2 Renovatieplan



plattegrond basis

begane grond
schaal 1:75

Vernieuwen
• toilet
• keuken
• geïsoleerde schuur

met wasmachine en
droger aansluiting

• trappen
• geïsoleerde begane

grond vloer  
• spouw na-isoleren 
• hoge voordeur
• rookgaskanaal

verwijderen
• open keuken
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plattegrond basis

eerste verdieping
schaal 1:75

Vernieuwen
• verdiepingsvloer 
• lichte

scheidingswanden
• badkamer
• geïsoleerde

dakconstructie
• dakkapellen

(voorzijde geïsoleerde
monumentenglas)

• spouw na-isoleren 
• rookgaskanaal

verwijderen
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plattegrond basis

tweede verdieping
schaal 1:75

Vernieuwen
• verdiepingsvloer 
• geïsoleerde

dakconstructie
• vlizotrap
• opstelplaats 

cv-ketel en 
ventilatie unit

• dakraam
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Voorwaarden verbeteringen

Aan deze verbeteringen zit een aantal

voorwaarden:

• De verbeteringen worden door de

Kombinatie tijdens de renovatie aan-

gebracht. De huurder betaalt de

Kombinatie een eenmalige vergoe-

ding voor de verbetering. De huurder

betaalt 50% van de kosten bij start

renovatie en 50% bij oplevering. De

hierboven genoemde kosten zijn een

inschatting. Zoals we met de bewo-

nersklankbordgroep en projectgroep

hebben besproken, stellen we de 

definitieve kosten vast op basis van

de werkelijke aanneemsom;

• Onderhoud aan, en vervanging van

de verbeteringen, zijn voor rekening

van de huurder; 

• Bij verhuizing zal met deze verbete-

ringen worden omgegaan overeen-

komstig het ZAV-beleid van de

Kombinatie.

Wij zullen u op later moment vragen

om uw eventuele keuze voor extra ver-

beteringen aan ons door te geven. 

Op de volgende pagina’s vindt u de

optie-tekeningen.

Voor de energiebesparende

maatregelen vragen wij een –niet

kostendekkende– huurverhoging van 

€ 38,17 per maand. Dat is 75% van de

verwachtte gemiddelde besparing op

de stookkosten. Deze is berekend op

basis van gemiddeld stookgedrag van

de bewoners van onze woningen aan

de Pleineslaan. Bij woningen waar de

huur door deze voorgestelde

huurverhoging boven de sociale

huurgrens uitkomt, beperken we de

huurverhoging tot de maximale

huurprijs die geldt voor een sociale

huurwoning. 

3.1 Huurtoeslag
Doordat uw huur hoger wordt, kan het

zijn dat u recht krijgt op huurtoeslag.

Mocht u hulp nodig hebben bij het

aanvragen van huurtoeslag, dan

helpen de medewerkers van de

Kombinatie u graag. 

3.2 Vervangen gashaarden en
geisers
Een belangrijke verbetering is het

aanbrengen van een cv-installatie. 

De Kombinatie gaat in de woningen die

geen cv installatie hebben van de

Kombinatie of nu nog gebruik maken

van open gasverbrandingstoestellen

(zoals een gashaard en/of geiser), een

cv-installatie plaatsen. Deze

verbetering brengen we aan tegen een

huurverhoging van € 45,- per maand.

Extra verbeteringen Kosten indicatie Wijze van betaling

Toilet in badkamer € 1.487,47 Eenmalige betaling

Vaste trap naar zolder € 1.779,21 Eenmalige betaling

Buitenkraan € 144,27 Eenmalige betaling

Extra elektra groep € 60,11 Eenmalige betaling

Uitbouw* € 13.863,30 Eenmalige betaling

Rookgaskanaal handhaven n.t.b.

*onder voorbehoud verkrijgen vergunning

3 Huurverhoging 

Voorafgaand aan de renovatie kunt

u indien u dat wilt, tegen een een-

malige betaling de volgende extra

verbeteringen kiezen: 

4 Extra woningverbeteringen 

tegen eenmalige betaling
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opties 

begane grond
schaal 1:75

rookgaskanaal
handhaven
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opties 

begane grond
schaal 1:75

uitbouw over de
gehele breedte
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opties 

eerste verdieping
schaal 1:75

badkamer
voorzien van
2e toilet

vaste trap
naar tweede
verdieping
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opties 

tweede verdieping
schaal 1:75

11

vaste trap
naar tweede
verdieping



5 Zelf aangebrachte

verandering (ZAV)

• ZAV aanvragen aan de buitenzijde van de woning (zoals

luifels en aanbouwen), die na de renovatie worden inge-

diend, worden vanwege de monumentale status van de

woning  niet gehonoreerd;

• Verhuizen binnen het project. De bewoners van de wonin-

gen aan de Pleineslaan krijgen ook de mogelijkheid aange-

boden om, voordat de renovatie begint, te verhuizen naar

een andere huurwoning binnen het bezit van de Kombina-

tie (mits beschikbaar). Zij komen dan in aanmerking voor

de verhuiskostenvergoeding, de ZAV-regeling en dezelfde

huurprijsvaststelling als bij de renovatie wordt toegepast

(huidige huurprijs+huurverhoging op basis 75% van de ge-

middelde verwachte energiebesparing+verbeteringen);

• De Kombinatie plant een beukenhaag rondom de voortui-

nen. De huurder draagt zelf zorg voor het onderhoud van

de beukenhaag. Om eenheid in het aangezicht te behou-

den, mag de beukenhaag niet hoger zijn dan 80 cm meter

en niet breder dan 50 cm;

• We verwijderen tot 5,5 meter achter de woningen de be-

bouwing.

6 Aanvullende 

projectafspraken

12

Mocht u zelf een verandering in of aan uw woning

hebben aangebracht of laten aanbrengen, dan

kunnen wij deze helaas niet behouden bij het re-

noveren van de woning. U kunt hiervoor mogelijk

een vergoeding krijgen. Dit geldt alleen als de ZAV

destijds is goed gekeurd door de Kombinatie. Voor

het bepalen van een mogelijke vergoeding is de

ZAV vergoedingsregeling van de Kombinatie van

toepassing. Het ZAV-beleid van de Kombinatie

heeft u als losse bijlage ontvangen. 



Om aan de slag te gaan, is het wenselijk dat 70% van alle

huurders akkoord gaat met de werkzaamheden en de

huurverhoging. Uw mening is dus belangrijk. Als het re-

sultaat van de draagvlakmeting positief is, starten we

met de uitvoering van het renovatieplan. 

Mocht de 70 % niet behaald worden dan blijft alles voor-

lopig nog bij het oude en zal de Kombinatie zich beraden

over de toekomst van de Pleineslaan. Wij hopen dat we

in goede samenwerking met u weer mooie en energie-

zuinige woningen aan het plein van de Pleineslaan kun-

nen maken. 

Bij dit boekje hebben wij een formulier gevoegd waarop

u kunt aangeven of u akkoord gaat met ons renovatie-

voorstel. Wij vragen u deze binnen twee weken na ont-

vangst aan ons terug te sturen. Nadat wij alle

formulieren hebben teruggekregen, informeren wij u

schriftelijk over de uitslag. ` 

8  U bepaalt! 

Als bijlage vindt u in dit boekje het

Project Sociaal Statuut (blz 14). Een

belangrijk document waarin alle

rechten en plichten van huurder en

verhuurder staan beschreven rond de

geplande renovatie. Hieronder noemen

we een aantal belangrijke punten uit

het Statuut. Wij raden u aan om ook het

hele Statuut goed door te lezen. 

Draagvlakmeting 
Wanneer 70% van de belanghebbende

bewoners van Pleineslaan 25 t/m 41 en

34 t/m 50 instemt met het

renovatievoorstel, wordt het voorstel

gezien als redelijk en gaan we de

plannen uitvoeren. Alle

belanghebbende huurders stellen we

hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Wat als u niet instemt?
Stemt u niet in met het renovatie-

voorstel, dan kunt u binnen 8 weken na

kennisgeving van het behalen van de

70%, bij de rechter vragen of het

voorstel dat de Kombinatie u voorlegt

redelijk is. Wanneer de rechter besluit

dat het voorstel redelijk is, dan dient u

uw medewerking aan de renovatie te

verlenen. Let echter op: de

proceskosten zijn voor uw rekening, als

de rechter u in het ongelijk stelt.

Vergoedingen voor het
tijdelijk verlaten van de
woning tijdens de renovatie
Huurders die hun woning tijdelijk

moeten verlaten vanwege renovatie

hebben vanaf de peildatum recht op de

volgende vergoedingen: 

• Eénmalige tegemoetkoming voor

verhuis- en herinrichtingskosten, van

€ 5.857,00 (prijspeil 1 maart 2015); 

• Als de uit de te voeren

werkzaamheden gevolgen hebben

voor zelf aangebrachte

veranderingen (ZAV’s), een

vergoeding overeenkomstig de

regeling van de verhuurder.

De wisselwoning
De Kombinatie biedt u een schone en

gestoffeerde tijdelijke woning aan.

Hierbij houden we rekening met uw

gezinssamenstelling. Als er

onvoldoende wisselwoningen in Den

Dolder of Zeist beschikbaar zijn, kan er

in overleg met bewoners gekozen

worden voor tijdelijke woonunits in de

achtertuinen. Dit gebeurt dan op een

nog te bepalen vaste locatie. Dit in

verband met het aansluiten van de

woonunit op elektra, gas en riool en

dergelijke. 

Regeling voor verhuizen 
binnen het project
Huurders die voordat de renovatie van

hun woning begint, willen verhuizen

naar een andere passende woning

(mits beschikbaar) binnen het bezit van

de Kombinatie, komen in aanmerking

voor de hierboven genoemde

vergoedingen. Voor hen geldt ook

dezelfde huurprijsvaststelling als bij de

renovatie: huidige huurprijs+verwachte

gemiddelde energiebesparing+

verbeteringen.

7 Samenvatting Project Sociaal Statuut
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1 Project Sociaal Statuut
1.1 Doel Project Sociaal Statuut

De woningen aan de Pleineslaan 25 t/m 41 en 34 t/m 50 worden

in onbewoonde staat gerenoveerd. Voor de huurders heeft dit

gevolgen. 

Om de positie, de rechten en de plichten van huurders tijdens

het proces van renovatie vast te leggen, wordt binnen de moge-

lijkheden van het Basis Sociaal Statuut een Project Sociaal Sta-

tuut opgesteld. Het gaat dan met name over afspraken over:

• informatieverstrekking;

• begeleiding;

• herhuisvesting;

• verhuis- en herinrichtingvergoeding.

Het Project Sociaal Statuut is gebaseerd op het Basis Sociaal

Statuut van de drie woningcorporaties in Zeist. Bij het opstellen

van dit Project Sociaal Statuut wordt binnen de mogelijkheden

van het Basis Sociaal Statuut rekening gehouden met de speci-

fieke omstandigheden bij het project. Indien een Project Sociaal

Statuut aanwezig is, dan is dat statuut bepalend. 

Afspraken

Een Project Sociaal Statuut is het resultaat van de afspraken tus-

sen de verhuurder en de Klankbordgroep project Pleineslaan. 

1.2 Begrippenlijst

Mocht er onduidelijkheid zijn over de hieronder vermelde be-

grippen, dan prevaleren de landelijke huurwetgeving en de door

de overheid gehanteerde begrippen.

In het Basis Sociaal Statuut wordt onder de volgende termen

verstaan: 

Bewonersorganisatie: een groep georganiseerde bewoners uit

een complex, buurt of wijk waar het project betrekking op heeft.

De bevoegdheid en het werkgebied van de bewonersorganisatie

is vastgelegd in het project sociaal statuut.

Bovenwettelijke vergoeding: De vergoedingen zoals omschreven

in bijlage 1 van dit statuut.

Huishouden: de huurder en alle personen waar deze een duur-

zame gemeenschappelijke huishouding mee voert. Deze perso-

nen staan ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie

voor personen.

Huisvestingsverordening: de geldende Regionale Huisvestings-

verordening Bestuur Regio Utrecht (BRU) of een latere daarvoor

in de plaats tredende regeling.

Huurder: degene die huurder is op grond van een huurovereen-

komst met de verhuurder en voldoet aan de volgende 3 voor-

waarden:

• gerechtigd is tot bewoning van een zelfstandige woning uit

het woningbezit van de verhuurder;

• op het adres van die woning staat ingeschreven in de ge-

meentelijke basisregistratie personen;

• in de woning feitelijk woonachtig is.

Huurovereenkomst: een huurovereenkomst tussen huurder en

verhuurder aangaande de verhuur van een bepaalde zelfstan-

dige woonruimte. De huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd

afgesloten. 

Huurprijsgrens: De maximale huur waarover in het kader van tij-

delijke woonruimte nog vergoeding wordt berekend (per 1 ja-

nuari 2015 bedraagt deze grens € 710,68 per maand).

Ontruimingsdatum: De datum waarop de woning door de huur-

der leeg opgeleverd moet zijn.

Onvermijdbare schade: Voorzienbare schade aan eigendommen

van de huurder die het gevolg is van werkzaamheden die door

de verhuurder worden uitgevoerd.

BIJLAGE



Bijlage
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Passende woning: een woning die voor wat betreft huurprijs vol-

doet in relatie tot het inkomen van het huishouden van de huur-

der (conform de van toepassing zijnde gemeentelijke

Huisvestingsverordening of het daarvoor in de plaats tredende

document). Bij beperkt aanbod kan de verhuurder met instem-

ming van het college van Burgemeester en Wethouders bij de

toewijzing een relatie leggen tussen de samenstelling van het

huishouden en het woningtype en/of het aantal kamers. 

Peildatum: De peildatum wordt door de corporatie(s) vastge-

steld. Als er toestemming van de gemeente Zeist noodzakelijk is

voor de uitvoering van de werkzaamheden (bijvoorbeeld als ge-

volg van een wijziging van het bestemmingsplan), dan wordt de

peildatum na die toestemming vastgesteld. De peildatum is te-

vens de datum waarop het Project Sociaal Statuut (en indien niet

van toepassing het Basis Sociaal Statuut) in werking treedt. 

Plangebied: een gebied dat wordt afgebakend door straatnamen

en huisnummers waarbinnen de planontwikkelingen van toepas-

sing zijn.

Planontwikkeling: proces in een wijk dat vraagt om een integrale

benadering waarbij fysieke maatregelen (bouwen, slopen, ver-

bouwen, herinrichten openbare ruimte) en eventueel sociale in-

vesteringen (vestigen van voorzieningen, vergroten van

werkgelegenheid) een herstel van de samenhang in en/of de

kwaliteit van de wijk en het wonen tot effect moet hebben.

Renovatie: als één woning gedeeltelijk wordt vernieuwd door

verandering of toevoeging of als één woning wordt gesloopt en

vervangen door nieuwbouw (op de print van de oude woning)

dan is er sprake van renovatie. 

Vergelijkbare woning (of vergelijkbare huisvesting): een woning

van hetzelfde woningtype, overeenkomstig de geldende huisves-

tingsverordening, die de huurder moet verlaten in het kader van

herstructurering of renovatie (bijvoorbeeld, flat = flat). 

Verhuurder: Woningbouwvereniging de Kombinatie.

Wisselwoning: een woonruimte waarin de huurder vanwege re-

novatie tijdelijk wordt gehuisvest. De woning is voorzien van een

aansluitpunt op de nutsvoorzieningen, zoals gas, elektra, water

en een aansluitpunt voor kabel, internet en telefoon. In de wo-

ning is verwarming aanwezig.

Woning (of woonruimte): een woning waarvoor de verhuurder

met de huurder een huurovereenkomst heeft gesloten. In dit

Basis Sociaal Statuut wordt geen verschil gemaakt tussen huur-

ders met een geliberaliseerde huurovereenkomst (ook wel vrije

sector genoemd, per 1 januari 2015 met een aanvangshuur

boven de € 710,68 per maand) en huurders met een geregu-

leerde huurovereenkomst (sociale huur). 

2. Regelingen waarbij sprake is van re-
novatie in onbewoonde staat  (de
huurder gaat naar een wisselwoning)

2.1 Voorbereiding en uitvoering renovatie in on-

bewoonde staat

2.1.1 Definitie: Er is sprake van renovatie in onbewoonde staat

indien de uitvoering van de werkzaamheden bestaat uit

(gedeeltelijke) vernieuwing door verandering of toevoe-

ging en de huurder als gevolg van deze werkzaamheden

tijdelijk naar een wisselwoning moet verhuizen.

Eerdergenoemde verandering of toevoeging wordt schrif-

telijk in een renovatievoorstel door de verhuurder voorge-

steld. 

2.1.2 Indien de woning deel uitmaakt van een bouwkundige

eenheid van tenminste 10 woningen en 70% van de be-

langhebbende huurders met het renovatievoorstel instemt,

dan wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn en ontvan-

gen alle belanghebbende huurders een schriftelijke kennis-

geving. Een huurder die niet met het voorstel tot wijziging

instemt, kan binnen 8 weken na ontvangst van de schrifte-

lijke kennisgeving een beslissing van de rechter vorderen

omtrent de redelijkheid van het voorstel. Als dat niet het

geval is, dan dient de huurder zijn medewerking te verle-

nen en wordt het voorstel uitgevoerd.

2.1.3 Vóór de start van de werkzaamheden sluit de verhuurder

met de huurder een overeenkomst waarin staat wat er in

de woning gaat gebeuren en welke gevolgen dit zal heb-

ben voor de huurprijs. Ook wordt de huurder daarin geïn-

formeerd over het nieuwe aantal

woningwaarderingspunten en de daarmee samenhan-

gende maximaal redelijke huurprijs. De huurder wordt

daarbij ook geïnformeerd over het mogelijk recht op huur-

toeslag.    

2.1.4 Direct voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zal

er een voorschouw worden gehouden. De resultaten hier-

van worden schriftelijk, en zo nodig fotografisch, vastge-

legd. De huurder ontvangt hiervan een afschrift. 

2.1.5 De huurder levert zijn woning en schuur leeg  op aan de

Kombinatie. Alle losse huisraad en vloerbedekking  moet

uit de woning zijn. De opzichter van de Kombinatie maakt

hierover afspraken met de huurders. 

2.1.6 De huurder krijgt van de verhuurder een schone gestof-

feerde woning aangeboden. Hierbij wordt rekening gehou-

den met de gezinssamenstelling. Indien er onvoldoende

wisselwoningen in Den Dolder of Zeist beschikbaar zijn,
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kan er in overleg met bewoners gewerkt worden met tijde-

lijke woonunits in de achtertuinen, op een nader te bepa-

len vaste locatie (dit in verband met het aansluiten van de

woonunit op elektra, gas en riool en dergelijke) 

2.1.7 Gelijktijdig met het vertrek van de huurder naar de wissel-

woning neemt de verhuurder de meterstanden voor gas,

elektra en water op in de wisselwoning en in de te renove-

ren woning. Het verbruik in de te renoveren woning komt

vanaf de opname meterstanden tot aan de oplevering aan

de huurder voor rekening van de verhuurder. Het verbruik

in de wisselwoning komt voor rekening van de huurder.

Huurder moet zelf zorg dragen van het afsluiten van abon-

nementen met internet, kabel en telefonie providers. Aan-

sluitpunten voor deze diensten zijn wel aanwezig.

2.1.8 De wisselwoning wordt weer schoon terug opgeleverd aan

de verhuurder aan het einde van de huurperiode. De huur-

der krijgt een week de tijd om te verhuizen van zijn woning

naar de wisselwoning en maximaal één maand de tijd om

weer terug te verhuizen naar zijn gerenoveerde woning.

De definitieve datum van de verhuizing van en naar de

wisselwoning wordt minimaal 2 weken van te voren met

de huurder afgesproken. 

2.1.9 De verhuurder spreekt met de aannemer een gedragscode

af. En stemt deze af met de projectgroep Pleineslaan. De

verhuurder blijft het aanspreekpunt voor bewoners(orga-

nisaties). Een voorbeeld van een gedragscode is als bij-

lage 2 bij dit statuut gevoegd.

2.1.10 Tijdens de werkzaamheden is er, zo nodig in overleg met

de projectgroep Pleineslaan, binnen nader te bepalen tijd-

stippen een medewerker van de verhuurder bereikbaar tot

wie huurders zich met klachten, vragen en problemen kun-

nen wenden.

2.1.11 De verhuurder geeft de huurders inzage in de aard en ter-

mijn van de overlast en probeert deze zoveel mogelijk te

beperken. Als de gestelde termijn wordt overschreden

geeft de verhuurder direct informatie over de oorzaak

daarvan en zorgt hij voor een nieuwe planning.

2.2 Vergoedingen waarbij sprake is van renova-

tie in onbewoonde staat

2.2.1 Huurders die hun woning tijdelijk moeten verlaten van-

wege renovatie hebben vanaf de peildatum recht op de

volgende vergoedingen:

A ongeacht het aantal verhuizingen een éénmalige tege-

moetkoming voor verhuis- 

en herinrichtingskosten, van € 5.857,00 (prijspeil 1

maart 2015);

B als de uit de te voeren werkzaamheden gevolgen heb-

ben op zelf aangebrachte

voorzieningen (ZAV’s), een vergoeding conform de re-

geling van de verhuurder;

C de verhuurder zal in overleg met de huurder zoveel

mogelijk voorkomen dat er

dubbele huurlasten ontstaan;

D een vergoeding voor klusjeshulp. Dit is nader uitge-

werkt in bijlage 1, Bovenwettelijke

Vergoedingen.

2.2.2 De verhuurder betaalt de vergoeding in twee termijnen,

80% bij vertrek naar de wisselwoning en 20% na correcte

oplevering van de wisselwoning. 

2.2.3 Uitbetaling van vergoedingen vindt uitsluitend plaats aan

de feitelijke huurder, met dien verstande dat per woning

één vergoeding wordt verstrekt.

2.2.4 De verhuurder maakt afspraken met de aannemer zodat

deze maatregelen treft om schades te beperken. Wanneer

er tijdens de werkzaamheden toch schade ontstaat aan het

interieur of aan de tuin van de huurder, niet zijnde onver-

mijdbare schade en deze schade aan de verhuurder is toe

te rekenen, wordt deze schade door de aannemer vergoed

of hersteld. De huurder meldt uiterlijk binnen twee werk-

dagen nadat de werkzaamheden aan hem zijn opgeleverd

de geleden schade aan de aannemer. De aannemer regelt

de schadeclaim en draagt zorg voor uitbetaling aan de

huurder. 

2.2.5 De verhuurder verzoekt de sociale dienst en andere uitke-

ringsinstanties om de vergoedingen niet in mindering te

brengen op sociale uitkeringen en/of mede te belasten bij

het bepalen van het recht op huurtoeslag.

2.2.6 Op individueel niveau worden er vóór de start van de

werkzaamheden afspraken gemaakt over het verrekenen

van een eventuele huurschuld met de vergoedingen con-

form 2.2.1.

2.2.7 Het recht op een verhuiskostenvergoeding conform 2.2.1

vervalt als de huurder de woning niet op de afgesproken

datum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar niet verwijt-

baar is.

3. Overige regelingen
3.1 Leefbaarheid

3.1.1 Alle betrokken partijen zetten zich ten tijde van de renova-

tie  in voor de leefbaarheid van de buurt. Bij renovatie in

onbewoonde staat stelt de verhuurder een tijdelijk beheer-

plan op.

3.1.2 Post wordt opgeruimd, voortuintjes worden bijgehouden

en portieken worden schoongemaakt. Om leeggekomen
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woningen er zo bewoond mogelijk uit te laten zien worden

gordijnen van vertrekkende huurders overgenomen of

zorgt de verhuurder voor andere maatregelen. 

3.1.3 Containers worden in de basis niet geplaatst, huurders

moeten zelf hun grofvuil afvoeren. 

3.1.4 In geval van overlast maakt de verhuurder afspraken met

politie en gemeentereiniging over extra inzet van perso-

neel om de veiligheid te waarborgen en vervuiling tegen te

gaan.

3.1.5 Bewoners van complexen in de nabije omgeving worden

regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamhe-

den, de planning en mogelijke overlast.

3.1.6 De verhuurder en/of gemeente is, in overleg met betrokken

bewonersorganisatie, binnen nader te bepalen tijdstippen

telefonisch bereikbaar voor vragen en klachten van huur-

ders.

3.1.7 Tijdens de uitvoering van de renovatie genoemde wordt

regelmatig overleg gevoerd tussen verhuurder en de pro-

jectgroep Pleineslaan.

3.2 Dienstverlening en extra voorzieningen ten

behoeve van huurders

3.2.1 Er wordt regelmatig een spreekuur gehouden waar huur-

ders terechtkunnen met vragen over alles wat te maken

heeft met het Project Sociaal Statuut en de renovatie.

3.2.2 De verhuurder zal de huurders behulpzaam zijn bij proce-

dures en regelingen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van

huurtoeslag voor de nieuwe woning.

3.2.3 De verhuurder draagt zorg voor het verbruik van water,

gas en licht in de woningen die huurders moeten achterla-

ten.

3.2.5 Huurders die voor aanvang van de renovatie van hun wo-

ning willen verhuizen naar een andere passende woning (

mits beschikbaar) binnen het bezit van de Kombinatie

komen in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding,

de zav regeling en dezelfde huurprijs vaststelling als bij de

renovatie wordt toegepast.(huidigehuurprijs+energiebe-

sparing+verbeteringen).

3.3 Klachten en geschillen

Een officiële klacht wordt eerst schriftelijk bij de verhuurder inge-

diend. De huurder en de verhuurder trachten daarna om er

samen uit te komen. Pas als dat niet lukt en de huurder van de

directie van de verhuurder een schriftelijke reactie heeft ontvan-

gen waarin zij haar standpunt heeft verwoord, dan kan de Ge-

schillenadviescommissie van de Zeister woningcorporaties of

diens plaatsvervanger worden verzocht om de klacht in behan-

deling te nemen. Informatie over de geschillenregeling en de ge-

schillenadviescommissie is verkrijgbaar bij de verhuurder.

Een bewonersorganisatie kan ook een geschil indienen bij de

Geschillenadviescommissie als vertegenwoordiger van de huur-

ders die rechtstreeks in hun belangen zijn geschaad. De bewo-

nersorganisatie dient daartoe door de individuele huurders

gemachtigd te zijn.

In het kort de procedure:

1. Maak de klacht (mondeling of schriftelijk) kenbaar bij de mede-

werker of diens leidinggevende.

2. Als de afhandeling van de klacht niet naar wens is: de klacht

schriftelijk kenbaar maken aan de directie van de verhuurder.

De directie zal schriftelijk op de klacht reageren en haar stand-

punt daarin kenbaar maken.

3. Als de afhandeling van de klacht opnieuw niet naar wens is:

de klacht schriftelijk indienen bij de Geschillenadviescommis-

sie. De huurder dient bij de klacht een afschrift van de schrifte-

lijke reactie van de directie van de verhuurder te voegen.

Klachten en geschillen kunnen ook conform bestaande (wette-

lijke) bezwaar- en beroepsprocedures aan de gemeente of aan de

gewone rechter worden voorgelegd. In dat geval wordt de klacht

niet meer door de Geschillenadviescommissie in behandeling

genomen.

3.4 Hardheidsclausule

Het is mogelijk dat op grond van individuele omstandigheden

wordt afgeweken van dit project sociaal statuut. De huurder die

meent een beroep hierop te moeten doen, overlegt dit met de di-

rectie van de verhuurder.

3.5 Indexering

De minimumbijdrage in de verhuis - en inrichtingskosten voor

de huurders van zelfstandige woningen, wordt bij ministeriële

regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie vast-

gesteld en zal jaarlijks voor 1 maart worden gewijzigd voor zover

de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft. Het in de

eerste zin genoemde bedrag wordt afgerond op hele euro’s. 

3.6 Looptijd

De geldigheid van het Project Sociaal Statuut van eindigt met in-

gang van beëindigen van het project. Definitie duur van het pro-

ject: het project eindigt per huurder verschillend. Het project

eindigt voor een bewoner zodra zijn woning wordt opgeleverd.
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Bijlage 1: 

Bovenwettelijke vergoedingen

Naast de wettelijke vergoedingen kunnen huurders onder be-

paalde omstandigheden aanspraak maken op bovenwettelijke

vergoedingen. De voor het project overeengekomen bovenwet-

telijke vergoedingen zijn terug te vinden in het Project Sociaal

Statuut. Hieronder is aangegeven welke bovenwettelijke vergoe-

dingen er per situatie van toepassing kunnen zijn:

- Oudere huurders (65-plussers) en minder validen kunnen

voor het uitvoeren van kleine klusjes 8 uur gratis een beroep

doen op door de verhuurder georganiseerde klussenhulp.

Dit geldt zowel voor huurders van ingrijpend te verbeteren

als te slopen woningen.

Bijlage 2:  

Voorbeeld Gedragscode Aannemer 

1. Algemeen
1.1 Toepassingsgebied

a. Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden

op het gebied van onderhoud waarbij de uit te voeren werk-

zaamheden van invloed zijn op het dagelijkse woongenot van

de huurders en/of omwonenden.

b. Daar waar in deze gedragscode gesproken wordt over aanne-

mer wordt iedere opdrachtnemende partij bedoeld die in op-

dracht van de verhuurder werkzaamheden verricht in of aan

het woningbezit van de verhuurder.

1.2 Uitgangspunten

a. De aannemer zorgt voor een goed verloop van de werkzaam-

heden die naar tevredenheid van de betrokken huurders en de

verhuurder worden afgerond.

b. De aannemer zal huurders voor, tijdens en na de uitvoering

van de werkzaamheden alle wezenlijke informatie verschaffen,

overlast beperken en zo flexibel mogelijk reageren op eventu-

ele wensen en klachten van huurders, die tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden naar voren komen.

c. De aannemer zal naar vermogen rekening houden met indivi-

duele behoeften, persoonlijke omstandigheden, cultuurver-

schillen en taalvraagstukken.

d. De aannemer zal in samenwerking met de opdrachtgever

overleg plegen met huurders, of indien aanwezig de organisa-

tie van huurders, over alle aspecten van de uit te voeren werk-

zaamheden.

e. Alle uitingen van communicatie vinden plaats onder verant-

woordelijkheid van de verhuurder. Het verstrekken van infor-

matie door de aannemer richting huurders kan alleen

plaatsvinden na goedkeuring door de verhuurder.

2 De voorbereidingsfase
2.1 Informatievoorziening

a. De aannemer zal samen met en onder verantwoordelijkheid

van de verhuurder zowel actief als passief de huurders infor-

meren over de aard en de planning van de werkzaamheden en

het beoogde eindresultaat van het werk. Bij omvangrijke

werkzaamheden betreft het zowel een totaalplanning voor de

woning en de algemene gebouwdelen als een gedetailleerde

planning per woning.

b. De aannemer zal desgevraagd aanwezig zijn bij de presentatie

aan huurders voor toelichting en informatie.

2.2 Schade en overlast

De aannemer zal tijdens de periode van voorbereiding een plan

opstellen hoe schade en overlast door de werkzaamheden wordt

beperkt en afgehandeld. Dit plan wordt voorgelegd aan de ver-

huurder en bij omvangrijk onderhoud zal de verhuurder dit ook

voorleggen aan de huurders. In het plan wordt minimaal vastge-

legd dat:

- voldoende voorzieningen worden getroffen als werkzaamhe-

den bij koud of regenachtig weer plaatsvinden;

- bij het meer dan één dag buiten gebruik raken van sanitaire

voorzieningen dient een aanvaardbare noodvoorziening te

worden getroffen;

- als sanitaire voorzieningen voor één dag buiten gebruik raken

kunnen op verzoek maatregelen getroffen worden;

- bij werkzaamheden aan de cv- en/of ww-installatie die meer

dan één dag vergen wordt er voor gezorgd dat deze voorzie-

ning aan het einde van iedere werkdag weer functioneert.

2.3 Overleg en reacties

a. Bij de schriftelijke informatievoorziening over de uit te voeren

werkzaamheden zal de aannemer in overleg met de verhuur-

der steeds aangeven op welke wijze huurders kunnen reage-

ren en met welke vertegenwoordiger van de aannemer

overleg kan plaatsvinden over de planning en de uitvoering

van werkzaamheden.

b. Bij het spreekuur dat ingesteld wordt bij de omvangrijke on-

derhoudswerken is de aannemer aanwezig om op vragen en

klachten te reageren.

3. De uitvoering
3.1 Start werkzaamheden

De aannemer zal uit eigen beweging uiterlijk één week voor aan-

vang van de werkzaamheden de huurders individueel schriftelijk

informeren over de start en verwachte duur van de werkzaamhe-

den en indien mogelijk de dagdelen waarop de werkzaamheden

worden uitgevoerd.
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3.2 Duur werkzaamheden

a. De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden in en

aan de woning niet langer duren dan noodzakelijk is. De

duur van de werkzaamheden wordt zo veel als mogelijk

bekort om overlast voor huurders te beperken.

b. De aannemer houdt zich aan de afgesproken werktijden.

Voor de afgesproken aanvangstijd worden geen activitei-

ten uitgevoerd waarbij sprake is van geluidsoverlast. 

3.3 Planning werkzaamheden

a. Werkzaamheden in een woning worden zoveel als mogelijk

uitgevoerd op aaneengesloten werkdagen. De planning

van de werkzaamheden is in te zien voor de huurders.

b. Bij afwijking van de aangekondigde duur en het tijdstip

van de werkzaamheden zal de aannemer de huurder ten

minste 24 uur van tevoren hierover informeren en de ver-

huurder hiervan tijdig in kennis stellen.

3.4 Overlast en schade

a. De aannemer zal schade en overlast door lawaai, stof en

vuil zo veel mogelijk beperken.

b. De aannemer zal minimaal één week voor de aanvang van

de werkzaamheden beschermingsmaterialen verstrekken

voor het afdekken van interieur en meubels.

c. De aannemer is bij activiteiten in de woning verantwoor-

delijk voor het afdekken van vloeren en trappen.

d. De aannemer treft alle benodigde veiligheidsmaatregelen

die er voor zorgen dat de huurders geen risico lopen tij-

dens de uitvoering van de werkzaamheden.

e. De afsluiting van nutsvoorzieningen en de blokkade van

straten en trottoirs, beperkt zich tot die situaties waarin het

werk dit absoluut vereist. Bij overlast zal de aannemer naar

vermogen en redelijkheid noodvoorzieningen verzorgen.

3.5 Bouwafval en milieueisen

De aannemer zal puin- en bouwafvalcontainers plaatsen, die in

het kader van milieueisen op de juiste wijze gebruikt worden. De

huurders worden erop geattendeerd dat deze containers niet

voor gebruik door huurders zijn bestemd.

3.6 Gedrag werknemers

Van de werknemers van de aannemer en van partijen die in op-

dracht van de aannemer werkzaamheden verrichten wordt ver-

wacht dat zij zich als volgt gedragen:

- iedere werknemer beschikt over een geldig en deugdelijk legi-

timatiebewijs waaruit blijkt dat hij/zij een dienstverband heeft

met de betreffende aannemer, het legitimatiebewijs wordt op

verzoek van de huurder getoond;

- iedere werknemer stelt zich voor en informeert de huurder

meteen bij binnenkomst over het doel van het bezoek, onder

verwijzing naar de daarover gemaakte afspraak;

- de werknemer meldt door hem/haar veroorzaakte of geconsta-

teerde schade direct aan de huurder en aan de opzichter;

- bij het beëindigen van de werkzaamheden informeert de werk-

nemer bij de huurder of deze tevreden is;

- de werknemer informeert de huurder over de resterende werk-

zaamheden, welke partij deze komt uitvoeren en het moment

waarop, zolang de werkzaamheden niet zijn afgerond;

- de werknemer is representatief gekleed en uiterlijk verzorgd;

- tijdens het werk wordt niet gerookt en gebruikt de werknemer

geen drank of drugs;

- de werknemer gebruikt geen onwelvoeglijke taal en onthoudt

zich van aanstootgevend of discriminerend gedrag;

- tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt zonder

voorafgaande toestemming geen gebruik gemaakt van radio

of ander audioapparatuur;

- de werknemer dient de plaats waar werkzaamheden zijn ver-

richt achter te laten in dezelfde staat als waarin deze bij bin-

nenkomst werd aangetroffen;

- door de werkzaamheden veroorzaakt afval of vervuiling wordt

door de werknemer opgeruimd;

- de werknemer gaat niet met de huurder of derden in discussie

over onderwerpen die de belangen van de opdrachtgever kun-

nen schaden.

4 Oplevering en nazorg
4.1 Gebruiksinformatie

De aannemer verzorgt ruim voor de eerste oplevering alle ge-

vraagde informatie over de gebruikte materialen en producten

die een extra toelichting vereisen. De verhuurder verwerkt deze

informatie in een huurdersbrochure die wordt overhandigd bij

de oplevering en gebruikt deze informatie voor de eigen organi-

satie.

4.2 Enquête

Na afronding van de werkzaamheden zet de verhuurder een en-

quête uit onder de huurders die inzicht moet geven over:

- de tevredenheid van de klant over het eindresultaat;

- hoe de huurder het verloop van het proces heeft ervaren;

- de wijze waarop de klant zich behandeld voelt door zowel de

aannemer als de verhuurder.



Bezoekadres

Steniaweg 44

3702 AH Zeist

Openingstijden

maandag t/m vrijdag  

van 08.30 tot 12.30 uur.

Postadres

Postbus 135

3700 AC Zeist

E-mail

info@kombinatie.nl
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www.kombinatie.nl

U kunt 24 uur per dag 

informatie opvragen via 

onze website en 

het huurderportaal 

Mijn Kombinatie.

Contact en vragen?

Vanuit de Kombinatie werken aan dit project:

Sietske Som de Cerff, projectmanager en 

Corrine de Lorijn, medewerker projectparticipatie. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corrine

de Lorijn via telefoonnummer (030) 693 66 00 

op maandag, dinsdag of donderdag of stuur 

een e-mail via info@kombinatie.nl.


