
Nieuwsbrief flat 11, mei 2020
Wij hopen dat u het in deze bijzondere coronatijd goed maakt! En dat u en uw dierbaren gezond
zijn. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken omtrent de renovatie- en
onderhoudswerkzaamheden aan flat 11. U leest in deze nieuwsbrief nogmaals de maatregelen die
wij treffen omtrent het corona-virus. Wij informeren u over de voortgang van de werkzaamheden. En
we beantwoorden de meest gestelde vragen.

Werkzaamheden en het corona-virus
Door het corona-virus hebben de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden één week stilgelegen.
In deze week hebben Woongoed Zeist en de aannemer samen gekeken naar mogelijkheden om de
werkzaamheden toch door te laten gaan. Wij treffen de volgende maatregelen om tijdens de
werkzaamheden aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid te voldoen:

de werkzaamheden voeren wij gespreid uit. Zo zijn er maximaal twee vaklieden op hetzelfde
moment in de woning aan het werk;

alle bewoners verblijven in een logeerwoning als wij werkzaamheden in de woning uitvoeren.
Hierdoor is contact met bewoners niet noodzakelijk.

Binnenwerkzaamheden en werkzaamheden aan de gevel voeren we niet tegelijkertijd uit.

Looproute
Om verspreiding en besmetting van het corona-virus te voorkomen, houden we 1,5 meter afstand
van elkaar. Om deze reden geven wij een looproute aan. Wilt zich s.v.p. aan deze looproute
houden? Alvast bedankt voor uw medewerking!



Voortgang
Vanaf 30 maart 2020 zijn de werkzaamheden weer hervat. Wij werken in de eerste drie strangen.
De eerste woningen zijn zelfs al klaar. Deze week gingen de eerste bewoners terug naar hun
vernieuwde woning. Halverwege deze maand starten we de werkzaamheden in de woningen in
strang 4 op.

Koffiekeet
Ook in deze coronatijd, staat de koffiekeet nog tot uw beschikking. Wij vragen u ook hier de 1,5
meter afstand van elkaar te respecteren. De koffie- of rustkeet openen we in de ochtend en sluiten
we in de middag weer af. Kom gerust langs voor een kopje koffie!

Vragen, opmerkingen of klachten?
Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de renovatie- en onderhouds-werkzaamheden?
Deze bespreken wij graag met u! Wilt u dit dan rechtstreeks bij Lauriëlla Magielsen (woonconsulent)
en/of Derk Westland (uitvoerder) melden?

Veel gestelde vragen
Huur boiler/geiser
Als u een contract heeft voor bijvoorbeeld de huur van een boiler/geiser of een energieleverancier,
dan dient u dit zelf op te zeggen.

Van het gas af
Als de werkzaamheden in uw woning klaar zijn, is de woning geheel gasloos. 
Bij Stedin is bekend dat u van het gas af bent/ gaat, U moet nog wel even bij uw eigen
energieleverancier melden dat de woning van het gas af is. Het duurt even voor het bewijs dat de
woning van het gas af is bij de energieleverancier terecht komt, doordat:

De aannemer van Stedin de meters afgekoppelt en verwijdert. Dit gebeurt ongeveer in de 2e
of 3e week van de renovatie;



Deze aannemer stuurt de bonnen met de datum van verwijdering aan Stedin;

Vervolgens verwerkt Stedin de bonnen. Dit duurt 1 tot 2 weken Vervolgens licht Stedin de
energieleverancier in;

Bewoners moeten zelf controleren bij hun leverancier of het gas er volledig af is en hun EAN-
code van het elektra wijzigt.

Eigen watermeter
De gezamenlijke waterkosten haalt Woongoed Zeist uit de servicekosten. Deze kosten gaan dus
omlaag. U betaalt straks alleen nog maar voor het water dat u zelf verbruikt.
U dient zichzelf aan te melden bij Vitens.

Zonnepanelen
Woongoed Zeist wordt gezien als eigenaar van de zonnepanelen. U dient wel zelf bij uw
energieleverancier te melden dat u bent aangesloten op deze zonnepanelen.

Salderen
Op het moment dat de zonnepanelen meer stroom opwekken dan u gebruikt, levert u terug aan de
energieleverancier. Dit heet salderen. Wat u teruglevert wordt van uw totale verbruik afgetrokken.
Dit geldt nog tot 2023, daarna wordt het afgebouwd.
De zonnepanelen voor de eerste fase worden rond de zomervakantie geplaatst. Zodra deze
daadwerkelijk op uw meterkast worden aangesloten, informeren wij u hierover.

Veel informatie over zonnepanelen en aanmelden, is te lezen op de webisite www.milieucentraal.nl

Raambekleding
Houd bij het ophangen van raambekleding rekening met de railhoogte. In sommige gevallen is de
railhoogte maximaal 2 cm (galerijzijde i.v.m. de koof + ramen richting het balkon). In de kozijnen
mag niet worden geboord om raambekleding te bevestigen. Wel zijn er andere mogelijkheden. Zo
verkoopt bijvoorbeeld Kwantum raambekleding die met klemsteunen wordt gemonteerd. Of luxaflex
die niet op het kozijn maar op het glas kan worden gemonteerd. Laat u goed informeren. 

Vloerafwerking
Omdat wij asbest saneren in de woningen, gaat een gedeelte van de woonkamervloer eruit (oude
hal). Omdat wij maar een gedeelte van de woonkamervloer verwijderen, kunnen wij deze niet
egaliseren. Heeft u een hal? Dan ontvangt u van Woongoed Zeist een schadevergoeding voor de
schade aan de vloer van de hal. Heeft u geen hal?
Dan ontvangt u van Woongoed Zeist een schadevergoeding voor de schade van de gehele vloer.

http://www.milieucentraa.nl/


Uitbetaling vergoedingen
Tijdens de oplevering van uw woning nemen Woongoed Zeist en Coen Hagedoorn Bouw de woning
met u door. We kijken op welke vergoedingen u recht heeft en wat de hoogte ervan is. Na het zetten
van uw handtekening wordt het bedrag binnen 14 dagen aan u overgemaakt.

Contactpersonen en bereikbaarheid
Lauriëlla Magielsen, woonconsulent
Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur bereikbaar.
T: 06 – 82 46 56 21
@: Lmagielsen@coenhagedoorn.nl

Derk Westland, uitvoerder
Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur bereikbaar.
T: 088 – 030 1435
@: Dwestland@coenhgedoorn.nl

Buiten kantooruren (calamiteiten)
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u telefonisch contact opnemen via:
T: 035 - 52 87 800.
Het is belangrijk dat u aangeeft dat het om projectwerkzaamheden flat 11 gaat.

mailto:Lmagielsen@coenhagedoorn.nl
mailto:Dwestland@coenhgedoorn.nl

