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Nieuwsbrief Verzetswijk Deelplan 3A
 
Woongoed Zeist is druk bezig met de voorbereiding voor de renovatie aan uw woning. In 
deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken.

Kijkomenten in modelwoning 
De kijkmomenten in de modelwoning aan de  
Nepveulaan 115 zijn geweest. Iedereen heeft tijdens 
deze kijkmomenten kunnen kiezen voor kleuren in 
de keuken, badkamer en het toilet. Heeft u nog niet 
kunnen kijken? Neem dan contact met ons op via  
06 19 66 50 94 voor het maken van een afspraak. Of 
u maakt uw keuze tijdens het keukentafelgesprek.

Vraag en antwoord 
Tijdens het kijkmoment in de modelwoning stelde 
u een aantal vragen . Hieronder ziet u een overzicht 
van de meest gestelde vragen met de antwoorden 
erbij.

Wanneer onze badkamer niet vervangen wordt, krijg 
ik dan wel een nieuwe thermostaatkraan? 
Bij badkamers die niet vervangen worden, kunt u 
kiezen voor een nieuwe thermostaatkraan. De  
aannemer plaatst de kraan.  

Komt er verlichting aan de voorzijde en achterzijde 
van de woning? 
Als u nu een lichtpunt heeft aan de voor- en  
achterzijde van de woning, dan krijgt u die ook weer 
terug. Wij hangen geen buitenlampen op aan de 
voor- of achterzijde. 

Ik heb nu draadglas in de bergingsdeur, komt dat ook 
weer terug? 
Er komt geen draadglas in de bergingsdeur terug. Dit 
wordt dubbel transparant glas, net zoals in de  
modelwoning. 

Komt er in het raam bij de voordeur ook matglas?
In het raam naast de voordeur en in het raam 
bij de voordeur komt matglas. Wanneer u in een 
hoekwoning woont, kunt u ook kiezen voor  
matglas in het kozijn aan de zijgevel. 

In de kelder heb ik nu een aantal buizen afgetim-
merd, daar zit asbest wat weggehaald moet wor-
den. Wordt het daarna weer netjes afgetimmerd?
Ja, dat timmeren we weer netjes af. 

De vloertegels in het toilet gaan snel kapot. 
Als u een nieuw toilet krijgt, wordt de bestaande 
vloer in het toilet verstevigd. 

Meerdere opties voor de indeling van de keuken. 
Als u een nieuwe keuken krijgt, zijn er 2 opties voor 
de indeling van de keuken. Tijdens het keukentafel-
gesprek wordt dit met u besproken en kunt u uw 
voorkeur aangeven. 

Het stopcontact in de badkamer zit nu rechts 
naast de wastafel, mag die ook verplaatst worden 
naar links?
Ja dit kan. Bij alle woningen plaatsen we het  
stopcontact links. 



Er is een aantal bewoners die rolluiken, screens of 
horren hebben waarvan niet zeker is of die terug 
kunnen. 
Hier maken we individuele afspraken over met bewo-
ners. Bijvoorbeeld over vergoeding of aanpassingen.

De deur van de berging in de modelwoning is nu wit, 
maar bewoners willen graag dat deze grijs wordt net 
als de kozijnen.
Die bergingsdeur wordt grijs.

Het aantal regenpijpen per blok is te weinig.
Mateboer gaat dit onderzoeken en waar nodig  
aanpassen.

De prijs voor het aanbrengen van een wasmachine-
aansluiting is € 535,-. Wanneer ik een aansluiting wil 
in de kast op de bovenverdieping is dit dan hetzelfde 
bedrag?
De prijs voor het aanbrengen van een wasmachine-
aansluiting in de kast is € 295,-. 

Kan de hoogte van de keuken ook gekozen worden?
U kunt tijdens het keukentafelgesprek aangeven of u 
een verhoogde keuken wil of de standaard.

Is het mogelijk om te kiezen voor knopcilinders in de 
voor-, achter- en terrasdeur ?
Dit is niet mogelijk. 

Het raam van een aantal bergingen zit in de steeg. 
Hierdoor is het wenselijk dat dit matglas is en  
inbraakwerend.
Dit wordt inbraakwerend matglas.

Is het mogelijk om een smallere vensterbank te  
kiezen?
Nee, de maat is standaard.
 
Is het mogelijk om de achterdeur vast te zetten, zodat 
ze niet tegen elkaar aan komen?
Achter beide deuren komt er een deuropvangbeugel, 
zodat de deuren niet tegen elkaar aan komen.

Is het mogelijk om stopcontacten te krijgen op de 
slaapkamers?
Dit is niet mogelijk.

Is er een mogelijkheid om een kattenluik te kiezen?
Nee, dit is niet mogelijk. Het is ook niet toegestaan 
om een kattenluik te plaatsen. 

Worden de vlizotrappen naar de zolder vervangen?
De vlizotrappen worden niet standaard vervangen. 
Als blijkt dat de vlizotrap slecht is, vervangt de  
aannemer de trap.

De tuinmuren zijn slecht worden deze vervangen?
Het metselwerk van de tuinmuren wordt  
gecontroleerd en waar nodig hersteld/vervangen.

Is het mogelijk om de keukendeur naar de tussen-
muur te laten draaien?
Dit is niet mogelijk.

Keukentafelgesprekken 
Ongeveer zes weken voordat het werk aan uw wo-
ning start, plannen wij een keukentafelgesprek met 
u in. Tijdens het gesprek nemen we de werkzaam-
heden door. Wilt u bepaalde meerwerkopties? Of 
zijn er persoonlijke omstandigheden waarmee we 
rekening moeten houden? Geef dit dan aan tijdens 
het gesprek. Wij adviseren u een lijstje te maken met 
al uw vragen.

Zomervakantie
Mateboer Bouw is gesloten van vrijdag 26 juli t/m 
maandag 19 augustus i.v.m. de zomervakantie. 
Vanaf 20 augustus zijn wij weer bereikbaar. Wij  
wensen u een hele fijne vakantie!

Vragen of contact?
Na de zomersluiting kunt u met al uw vragen 
over de renovatie en het inplannen van een  
afspraak, contact opnemen met Stephanie 
Hillenaar van Mateboer.
s.hillenaar@mateboer.nl 
06 19 66 50 94.

Vragen aan Woongoed Zeist?
Mailt of belt u dan met Corrine de   
Lorijn, medewerker projectparticipatie. Haar 
werkdagen zijn maandag, dinsdag en  
donderdag.
corrine.delorijn@woongoedzeist.nl   
(030) 693 66 00


