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1 Voorwoord
Voor u ligt het onderhouds- en renovatievoorstel voor uw woning en het flatgebouw. Wĳ staan in
de startblokken om uw woning te moderniseren. Wĳ hopen dan ook dat u instemt met de plannen
en de bĳgevoegde akkoordverklaring ondertekent.

In dit informatieboekje vindt u ons voorstel over de verbeteringen die we uitvoeren. Daarnaast
kunt u lezen hoeveel overlast u kunt verwachten en of u recht heeft op een vergoeding.

Als 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, hebben we instemming nodig van minimaal 70% van de huurders. Dat
peilen we in een draagvlakmeting. Uw mening is dus belangrĳk! Als het resultaat van de
draagvlakmeting positief is, starten we met de uitvoering van de plannen in de woning. Wĳ kĳken
ernaar uit om de woningen aan te pakken, zodat ze weer jaren mee kunnen.

Mocht u behoefte hebben aan meer uitleg na het lezen van dit voorstel dan komen wij graag
persoonlĳk bĳ u langs om de plannen verder toe te lichten. U kan dan een afspraak maken met
onze medewerker projectparticipatie, Corrine de Lorĳn

Het Projectteam Stramroodlaan 2-60
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2 Hoe brengen we uw woning weer in orde?

• Onderhoud en veiligheid: allereerst gaan we uw woning weer op orde brengen door
het onderhoud uit te voeren dat nodig is.

• Warmer en comfortabel: isolatie van de begane grond vloer en het extra isoleren
van de gevels.

• Vernieuwen: we zorgen ervoor dat de badkamer, keuken en toilet weer eigentĳds
en goed op orde zĳn.

• Veilig: keuren van het elektra en we sluiten het gebouw af bĳ de trappenhuizen en
bergingsingangen en voorzien uw woning van een videofoon.

2.1 Werkzaamheden

De (geplande) werkzaamheden bestaan uit twee onderdelen.

1. Werkzaamheden die iets wĳzigen of toevoegen aan of in de woning of de flat. Deze mogen wĳ
alleen uitvoeren als minimaal 70% van de huurders (met een vast contract) Ja-stemt.

2. Voor het onderhoud aan uw woning hebben wĳ uw toestemming niet nodig. U leest hierover
meer in hoofdstuk 7.

Hieronder staat precies welke twee soorten werkzaamheden er zĳn.

Wat zĳn onderhoudswerkzaamheden?
Onderhoudswerkzaamheden betekent verplicht onderhoud aan de binnenzĳde en buitenzĳde van
uw woning en/of aan de flat. Zoals het vervangen van uw badkamer, toilet en keuken.

Wat zĳn renovatie werkzaamheden?
Renovatie werkzaamheden betekent een verbetering of wĳziging in uw woningen en/of aan de flat.
Zoals het dicht maken van de entree.

In het volgende hoofdstuk leest u welke werkzaamheden dit zĳn.
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2.2 Onderhoudswerkzaamheden aan de binnen- en buitenzĳde
van uw woning en aan de flat
Woongoed Zeist stelt de volgende maatregelen voor om uw woning en de flat te onderhouden.

Maatregel Welke voordelen heeft dit voor u

De keuken en de riolering worden
vervangen. (3e etage ook nieuw plafond)

De keuken is weer helemaal nieuw.

De badkamer en de riolering worden
vervangen.

De badkamer is weer nieuw. Er wordt tot aan
het plafond getegeld en de leidingen zĳn uit
het zicht, behalve cv-leidingen, cv-leidingen
blĳven gehandhaafd. Nieuwe deur, radiator,
thermostaatkraan .

Het toilet wordt vervangen. Het toilet is weer nieuw u krĳgt ook een
nieuwe deur.

Groepenkasten worden vernieuwd met
aardlekschakelaar

Alles weer modern en een stuk veiliger.

Aanbrengen van een rookmelder. Veilig wonen.

Tochtwering buitenkozĳnen van de woning
nakĳken

Warmte en comfort.

Cv-ketel vervangen waar nodig Efficiëntere ketel, lager verbruik.

De verlichting op de galerĳ en algemene
ruimtes wordt vervangen voor
energiezuinige led verlichting.

Is energie zuinig, dit scheelt in de
servicekosten. En de ruimtes worden beter
verlicht, dit is een stuk veiliger voor de
bewoners.

Voegwerk herstellen in de trappenhuizen en
in het gevelmetselwerk waar nodig

De gevels zien er weer netjes uit.

De galerĳ vloeren worden gereinigd De galerĳvloeren zien er weer netjes uit.

De bergingsdeuren worden vervangen. De bergingen zĳn een stuk veiliger (inbraak
werend ).

De gang naar de bergingen krĳgt een nieuwe
coating op de vloer

Het is weer schoon en makkelĳker schoon te
houden in de toekomst.

Onderhoud aan het dak en schoorstenen,
vervangen windveren

De kans op lekkage wordt verkleind en de
brandveiligheid wordt vergroot.
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2.3 Renovatiewerkzaamheden aan de binnenzĳde en buitenzĳde van
uw woning en de flat.

Het gaat hier om werkzaamheden die de woningen en de flat verbeteren of wĳzigen.

Maatregel Welke voordelen heeft dit voor u

Isoleren van de spouwmuren, de galerĳgevel
en de begane grond vloer onder de woningen

Er gaat minder warmte verloren waardoor
het comfortabeler aanvoelt in de woning en
de energielasten dalen.

Aanbrengen van Mechanische ventilatie in de
woningen waar dit nog niet is.

Betere ventilatie in de woning en een
gezonder binnenklimaat

Cv-installatie verplaatsen naar de middelste
bovenkast in van de keuken. Dit geldt alleen
voor de 24 tussenwoningen

Logischere indeling keuken, ketel veilig
bereikbaar voor onderhoud.

Wĳzigen positie keukenblok en keukenblok

( zie tekening hieronder).

Dit geldt alleen voor de 24 tussen
woningen.

Het plafond en de wanden van de keuken
worden, wit gesausd aan u opgeleverd.

Het koken verplaatst naar de hoek naast de
deur waardoor het plaatsen van een motor
loze afzuigkap mogelĳk is. De indeling van
de keuken wordt beter.

Aanbrengen stopcontact keuken voor
elektrisch koken.

U kunt als u dit wilt elektrisch gaan koken.

Binnendeuren waar nodig inkorten of voorzien
van een ventilatierooster t.b.v. van ventilatie.

Betere ventilatie in de woning.

Wasmachine aansluiting verplaatsen naar de
kast in de slaapkamer.

Praktischere indeling van de keuken.

Het aanbrengen van een videofoon en
postkasten.

U kunt zien wie er voor de deur staat. Dit is
een stuk veiliger.

De entree van het gebouw wordt aangepast.
De entrees op begane grondniveau worden
afgesloten. De toegangen naar de bergingen
zullen worden overdekt en afgesloten.

Geen ongewenste bezoekers in de
trappenhuizen en de bergingen en een droge
toegang naar de bergingen.

Er komen zonnepanelen op het dak. 4 panelen
t.b.v. van uw woning en 10 voor de algemene
ruimte.

Lagere individuele energielasten en lagere
servicekosten.
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Keukenopstelling voor de drie woningen types.
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3. Wat kost het u? Wat wĳzigt er in de servicekosten?

Wat kost het u?
Voor de verbeteringen die uw woning energiezuiniger maken, vragen wĳ een huurverhoging van
€ 12,00 per maand en € 8,00 verhoging van de servicekosten voor zonnepanelen.

Eigen zonnepanelen
Iedere bewoner krĳgt 4 eigen zonnepanelen op het dak. Voor het gebruik van die zonnepanelen
vragen wĳ aanvullend € 8,00 servicekosten per maand. De zonnepanelen leveren ongeveer
€ 16,00 per maand aan zonnestroom op.

De huurverhoging en verhoging van de servicekosten gaan in, nadat de werkzaamheden gereed
zĳn. Werkzaamheden die een huurverhoging tot gevolg hebben, mogen wĳ alleen uitvoeren als
minimaal 70% van de huurders (met een huurcontract voor onbepaalde tĳd) vóór de
werkzaamheden stemt. U leest hierover meer in hoofdstuk 7.

Huurtoeslag
Als u nu huurtoeslag ontvangt, heeft u vanaf het moment dat de huurverhoging ingaat, mogelĳk
recht op meer huurtoeslag. U kunt dit navragen bĳ de Belastingdienst via telefoonnummer 0800
0543 of via www.toeslagen.nl. Wĳ adviseren u om op tĳd uw nieuwe huurprĳs door te geven aan
de Belastingdienst. Mocht u hier hulp bĳ nodig hebben, dan zĳn de medewerkers van Woongoed
Zeist u graag van dienst.

Energielabel
Het energielabel voor een woning is omschreven in letters (A
t/m G) en kleuren (groen t/m rood).
Het geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Energielabel
A is zuinig en energielabel G is niet zuinig. Een energielabel
wordt vastgesteld door een onafhankelĳke adviseur. De
hoogte van een energielabel is afhankelĳk van bĳvoorbeeld
de dikte en het soort isolatie onder uw dak, uw voordeur,
tochtstrippen en kierdichting van uw woning.

Het huidige energielabel (verschilt per woning) varieert van
C tot en met F. Uw nieuwe energielabel wordt straks A of
A+, met een energie-index van maximaal 1,2.
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4. Uitvoering en planning

4.1 De aannemer
Bouwbedrĳf Heilĳgers voert de werkzaamheden uit. Zĳ zĳn gespecialiseerd in innovatieve en
duurzame oplossingen voor groot onderhoud en renovatie voor woningbouwcorporaties in
bewoonde staat. Aandacht voor de bewoners en kwaliteit staan bĳ dit bedrĳf voorop.

4.2 Planning
We willen in mei 2021 starten met de eerste woning en we verwachten eind 2021 klaar te zĳn. De
totale werkzaamheden duren ongeveer 6 maanden. Natuurlĳk is dit afhankelĳk van het weer. Bĳ
slecht weer of onvoorziene omstandigheden liggen sommige werkzaamheden stil of duren iets
langer. Waarbĳ met tussenpozen minder of niet gewerkt wordt. Er wordt gemiddeld 15 werkdagen
in uw woning gewerkt. Alle bewoners worden voorafgaande aan de werkzaamheden bezocht.

Tĳdens dit bezoek doen we ook een zogenaamde ‘warme opname’. De aannemer kĳkt dan samen
met een medewerker van Woongoed Zeist wat er in uw woning moet gebeuren. Ook maakt hĳ
foto’s van uw woning. Met de medewerker van Woongoed Zeist kunt u ook praten over
persoonlĳke omstandigheden waarmee we rekening moeten houden. Denkt u hierbĳ bĳvoorbeeld
aan speciale voorzieningen vanwege ziekte, een handicap, studie of werk. Mocht u bepaalde
wensen hebben, dan kunt u die bespreken tĳdens dit bezoek. Als uw keuken, badkamer of toilet
aan vervanging toe zĳn, kunt u aansluitend uw keuzes voor de badkamer, keuken en toilet
doorgeven.

Samengevat bespreken we in het huisbezoek de onderstaande punten:
• bepalen welke werkzaamheden we in uw woning gaan uitvoeren
• de verwachte overlast wordt besproken
• uitleg over onvermĳdbare schade (zie hoofdstuk 6)
• eventuele persoonlĳke omstandigheden om rekening mee te houden
• zelf aangebrachte voorzieningen (veranderingen) aan uw woning en hoe we daarmee om gaan

(kan dit blĳven zitten of niet?)
• uitzoeken van de kleuren van uw keuken badkamer en toilet
• inleveren akkoordverklaring.

De planning is ook afhankelĳk van het behalen van 70% instemming en het verkrĳgen van de
omgevingsvergunning.

4.3 De aanpak
Tĳdens de werkzaamheden richt de aannemer een bouwplaats in. Hier staan bĳvoorbeeld de
bouwkeet, het bouwmateriaal en machines. De vaste bouwplaats komt op de parkeerplaatsen
tegen over uw gebouw. De aannemer en onderaannemers moeten ook parkeren in de wĳk
waardoor er tĳdelĳk minder parkeerplaatsen beschikbaar zĳn.
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Bouwplaats

Bouwstroom
De werkzaamheden worden achter elkaar uitgevoerd. Er komt een steiger tegen de gevel
te staan. Wĳ zorgen ervoor dat uw woning toegankelĳk blĳft. Het steigerwerk is nodig
voor het isoleren van de gevels, het herstellen van het voegwerk en het transport van de
materialen.
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Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden gaan niet ongemerkt aan u voorbĳ. Ze leveren u soms wat meer en soms
minder overlast op. Ook wanneer de aannemer aan het werk is in een andere woning heeft u last
van bĳvoorbeeld het geluid en stof. Natuurlĳk probeert de aannemer de overlast zoveel mogelĳk te
beperken.

5.1 Wat doen we om de overlast zoveel mogelĳk te beperken?
De aannemer werkt met stofafzuiging op de apparatuur. Voor het uitvoeren van een aantal
werkzaamheden in uw woning, moet u ruimte vrĳ maken. De aannemer dekt het deel van de
vloeren waar er gewerkt wordt netjes af. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt u van de
werknemers van Heilĳgers onder andere afdekmateriaal, uitleg waar u het beste uw spullen kan
plaatsen, een dagplanning en praktische tips. Wĳ raden u aan de meubels af te dekken in alle
vertrekken waar gewerkt wordt. Ook kunt u verhuisdozen lenen. Aan het eind van de werkdag kunt
u ramen en deuren altĳd afsluiten. De aannemer werkt volgens een strakke planning, waarbĳ we
zoveel mogelĳk de werkzaamheden op elkaar afstemmen. Tĳdens het werk in uw woning bieden
we u de mogelĳkheid aan om overdag in een rustruimte te verblĳven.

5.1.1 Tĳdelĳke douche- en toiletgelegenheid
Als uw badkamer en toilet vervangen worden kunt u douchen en naar het toilet in een mobiele
sanitair unit. Deze staat voor de flat. Iedere bewoner krĳg de sleutel voor zĳn eigen mobiele
sanitair unit. Voor de avonden en nachten plaatst de aannemer tĳdelĳk een chemisch toilet in uw
eigen woning. In de rustruimte is een wasmachine waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

5.1.2 Tĳdelĳk Keuken
U krĳgt van de aannemer als u dat wilt, tĳdens de werkzaamheden een verplaatsbare keuken in
uw woning. Vlak voor oplevering van uw woning haalt de aannemer deze tĳdelĳke keuken weer bĳ

5

u op.

5.2 Wat voor soort overlast kunt u ervaren?
Tĳdens de werkzaamheden blĳft u in uw eigen woning wonen. U hoeft dus niet tĳdelĳk te
verhuizen! De aannemer moet voor een aantal werkzaamheden in uw woning zĳn. Als u zelf niet
thuis bent, kunt u iemand anders vragen om namens u aanwezig te zĳn. U mag de aannemer ook
uw huissleutel geven als dat handiger is. In de tabel op bladzĳde 11 staan de verschillende
werkzaamheden beschreven met plaatjes van de soort overlast die het (mogelĳk) oplevert.

Overlast van werkzaamheden buiten uw woning
Ook als we niet in uw woning aan het werk zĳn, kunt u toch overlast ervaren zoals geluidsoverlast
van het hakken en boren in de omliggende woningen of aan de flat. Of het ervaren van minder
privacy rondom uw woning. Houdt u er rekening mee dat als u thuiswerkt dat er regelmatig
geluidsoverlast zal zĳn. U kunt dan aan onze medewerkers vragen of u gebruik kan maken van de
rustruimte.
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Verwachte overige overlast
• minder privacy
• tĳdelĳk minder ruimte in uw woning omdat u spullen tĳdelĳk moet verplaatsen
• tĳdens de werkzaamheden wordt de stroom en een aantal keren afgesloten
• De riolering en het water werkt een aantal dagen niet
• het kan voorkomen dat uw verwarming tĳdelĳk niet werkt
• er komt een steiger om uw woning.

De icoontjes betekenen het volgende:

Soort overlast Wat vragen wĳ van u

Het plaatsen van steigers Toegang tot woning

Stofvorming Uw spullen verplaatsen of weghalen

Geluidsoverlast Tocht
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Soort werkzaamheden Soort overlast Wat vragen wĳ van u

Woning afplakken

Installaties demonteren en wandtegels,
vloeren e.d. slopen en leidingen in
frezen

Vervangen ombouwen standleiding

Saneren van asbest, afhankelĳk van
onderzoek bĳ uw woning

Binnendeuren inkorten

Keuken vervangen

Badkamer vervangen

Toilet vervangen

Verlaagd plafond aanbrengen.
Badkamer, toilet en keuken

Vervangen cv-ketel

Aanbrengen van mechanische ventilatie

Isoleren van de gevels
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Voorbeeld scheurkalender Heilijgers

Hieronder ziet u een voorbeeld van een scheurkalender. Ongeveer twee weken voordat de
aannemer in uw woning aan de slag gaat, ontvangt u een kalender. Hierop staat per dag wat er in
uw woning gebeurt en in welke ruimte de aannemer aan het werk gaat. Het weer of onvoorziene
dingen kunnen ervoor zorgen dat het werk langer duurt.
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6 Waar heb ik recht op bĳ een renovatie?

Worden er ingrĳpende werkzaamheden uitgevoerd in uw woning? Dan stelt Woongoed Zeist altĳd
een Project Sociaal Statuut op. Zo weet u precies wat uw rechten en plichten zĳn tĳdens de
uitvoering van de werkzaamheden. In het Project Sociaal Statuut staan ook afspraken over de
vergoeding(en) die u krĳgt. Achterin dit boekje vindt u het Project Sociaal Statuut. Een belangrĳk
document waarin alle rechten en plichten van huurder en verhuurder staan beschreven rond de
renovatie. Hieronder noemen we een aantal belangrĳke punten uit het statuut. Wĳ raden u aan om
ook het hele statuut goed door te lezen.

6.1 Vergoedingen

6.1.1 Ongeriefsvergoeding
Ieder huishouden krĳgt een 70 % van de netto maand huur vergoed. Dit is de huur die u betaalt
minus de servicekosten.

6.1.2 Vergoeding voor onvermĳdbare schade
Wat is onvermĳdbare schade? Dit is schade die niet voorkomen kan worden. Bĳ de
werkzaamheden in uw woning is dit de vloerbedekking in de keuken, deze moet worden
verwĳderd. U krĳgt hiervoor van ons een vergoeding op basis van de prĳzen zoals deze bĳ het
Nibud zĳn vastgelegd. Uitgezonderd is schade die het gevolg is van het niet opvolgen van
aanwĳzingen voor de opslag en bescherming van uw goederen.

6.2 Hulp / ondersteuning
Woongoed Zeist zorgt ervoor dat tĳdens de renovatie hulp voor ouderen en minder validen klaar
staat die kan ondersteunen bĳ bĳvoorbeeld het verplaatsen van zware spullen. U kunt tĳdens het
huisbezoek aangeven of u hulp nodig heeft. Woongoed Zeist bespreekt met u wat in uw geval de
mogelĳkheden zĳn.

6.3 Een plek om u even terug te trekken
U kunt overdag tĳdens de werkzaamheden gebruik maken van een rustruimte. In deze ruimte kunt
u ook andere bewoners tegenkomen. Deze ruimte bevindt zich voor het gebouw en is voorzien van
basis benodigdheden.

7 Waarom is uw akkoord belangrĳk?
Uw stemt telt! Samen met de andere huurders bepaalt u of de verbeteringen aan de woningen
doorgaan. Voor de renovatiewerkzaamheden aan uw woning hebben wĳ u toestemming nodig.
Voor de onderhoudswerkzaamheden hebben we dit niet nodig. Wĳ mogen onderhoud uitvoeren
zonder uw toestemming. Als 70% of meer van de huurders (met een vast huurcontract) ja stemt
bĳ de draagvlakmeting, dan gaan we het onderhoud- en renovatievoorstel uitvoeren. Leest u alle
informatie nog eens goed door. Heeft u daarna nog vragen? Stel deze dan gerust.

7.1 Ondertekenen akkoordverklaring
Bĳ dit onderhoud- en renovatievoorstel zit een akkoordverklaring. Op de akkoordverklaring geeft u
aan of u akkoord gaat met de renovatiewerkzaamheden of niet. U kunt uw akkoordverklaring
inleveren in brievenbus van Stramroodlaan 10. U kunt het ook afgeven als wĳ bĳ uw woning de
warme opname komen doen. Uw akkoordverklaring moet uiterlĳk voor 5 maart bĳ ons binnen zĳn.
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Gaat minimaal 70% van de huurders akkoord met het voorstel, dan gaat het onderhoud en de
renovatie aan de woningen door.

7.2 Bezwaar maken
U ontvangt van ons een brief met daarin de uitslag van de draagvlakmeting. Gaat het onderhoud
en de renovatie door en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen acht weken bezwaar
maken. Dit kunt u doen bĳ de rechter. Hĳ of zĳ beslist of uw bezwaar gegrond is of niet. Start u
niet binnen acht weken een procedure bĳ de rechter, dan kunt u geen bezwaar meer maken en
gaan de werkzaamheden door.

8 Waar kunt u terecht met uw vragen?

8.1 Vragen
Heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met de medewerker project
participatie, Corrine de Lorĳn. Zĳ is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 030-693
6600. Of stuur een e-mail naar corrine.delorĳn@woongooedzeist.nl.

8.1 Website
Op onze website vindt u alle informatie bĳ elkaar:
www.woongoedzeist.nl/projecten/Stramroodlaan
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Doel Project Sociaal Statuut 
 

Aan de flat aan de Stramroodlaan 2-60 worden in bewoonde staat werkzaamheden 
uitgevoerd. Voor de huurders heeft dit gevolgen. 

 
Om de positie, de rechten en de plichten van huurders tijdens het project vast te leggen, 
wordt binnen de mogelijkheden van het Basis Sociaal Statuut een Project Sociaal Statuut 
opgesteld. Het gaat dan met name over de afspraken: 
• informatieverstrekking; 
• begeleiding; 
• vergoedingen; 
• regelingen 

 
Het Project Sociaal Statuut is gebaseerd op het Basis Sociaal Statuut van de twee 
woningcorporaties in Zeist. Bij het opstellen van dit Project Sociaal Statuut wordt binnen de 
mogelijkheden van het Basis Sociaal Statuut rekening gehouden met de specifieke 
omstandigheden bij het project.  
 
Het geldt voor iedere bewoner van het complex aan de Stramroodlaan 2-60 met een 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
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Begrippenlijst 
 
Mocht er onduidelijkheid zijn over de hieronder vermelde begrippen, dan prevaleren de 
landelijke huurwetgeving en de door de overheid gehanteerde begrippen. 
 
In dit Project Sociaal Statuut wordt onder de volgende termen verstaan: 
 
Bovenwettelijke vergoeding: de vergoedingen zoals omschreven in hoofdstuk 3 van dit 
statuut. 
 
Onderhoud: het planmatig en op complexniveau herstellen of vervangen van delen van de 
woning, waarbij het wooncomfort gelijk blijft. 
 
Huishouden: de huurder en alle personen, die feitelijk hoofdverblijf hebben in dezelfde 
woning en die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, indien en voor zover 
deze personen zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie voor personen  
(bevolkingsregister). 
 
Huurder: degene die contractuele huurder is op grond van een huurovereenkomst met de 
verhuurder en die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 
• gerechtigd is tot bewoning van een zelfstandige woning uit het woningbezit van de 

verhuurder; 
• op het adres van die woning is ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie 

personen; 
• in de woning feitelijk woonachtig is en aldaar zijn hoofdverblijf heeft. 

Huurovereenkomst: een voor onbepaalde tijd geldende huurovereenkomst, niet zijnde een 
huurovereenkomst op basis van een vergunning op grond van de Leegstandwet, tussen 
verhuurder en huurder in de zin van artikel 7:201 lid 1 BW met betrekking tot zelfstandige 
woonruimte als bedoeld in artikel 7:234 BW.  
 
Medehuurder: de medehuurder in de zin van artikel 7:266 of 7:267 BW. 
 
Logeerwoning: een woning die volledig is ingericht en waar een huurder zonder feitelijke 
verplaatsing van de inboedel, gedurende een aantal weken kan verblijven. Totdat de 
werkzaamheden zijn afgerond. 
 
Onvermijdbare schade: voorzienbare schade aan eigendommen van de huurder die het 
gevolg is van werkzaamheden die door of in opdracht van de verhuurder worden uitgevoerd. 
 
Vermijdbare schade: schade aan eigendommen van de huurder die onbedoeld veroorzaakt 
is bijvoorbeeld door een ongeluk. 
 
Peildatum: de door de corporaties in overleg met de gemeente Zeist vastgestelde datum, 
die bepalend is voor de toepasselijkheid van het project sociaal statuut.  



 Datum 8 februari 2021 

Versie december 2019 

 

Project Sociaal Statuut  5/17 

 
Plangebied: een gebied dat wordt afgebakend door straatnamen en huisnummers 
waarbinnen de planontwikkelingen van toepassing zijn. 
 
Planontwikkeling: een proces in een wijk dat vraagt om een integrale benadering, waarbij 
fysieke maatregelen (bouwen, slopen, verbouwen, herinrichten openbare ruimte) en 
eventueel sociale investeringen (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 sprake is van een toename van het woongenot, als gevolg van de 
vervangende nieuwbouw dan wel als gevolg van de gedeeltelijke vernieuwing van de 
bestaande woning door middel van een (fysieke) verandering of toevoeging, dan is er sprake 
van renovatie.  
 
Rustwoning/ruimte: een woning/ruimte waar de huurder tijdens de werkzaamheden 
overdag kan verblijven. Deze woning/ruimte is voorzien van basisbenodigdheden.   
 
Douche unit: een unit die voor de flat staat waar huurders kunnen douchen tijdens de duur 
van de werkzaamheden in de woning.  
 
Noodkeuken: is een mobiele keuken met twee geïntegreerde kookplaten en een 
watervoorziening. Bewoners zorgen zelf voor de schoonmaak van deze keuken. 
 
Noodtoilet: is een chemisch toilet. Bewoners dienen deze zelf schoon te maken en te zorgen 
voor een plek in de woning. 
 
Warme opname:  Een gesprek bij de bewoner thuis waarbij afwijkingen en bijzonderheden 
worden vastgelegd, bewoners worden volledig geïnformeerd over de werkzaamheden. Naast 
alle technische aspecten komt daarbij ook het sociale aspect aanbod. Ook worden daar de 
keuzes betreffende de te kiezen kleuren etc. vastgelegd. Deze opname vindt 6-8 weken voor 
de start van de werkzaamheden in de woning plaats. 
 
Verhuurder: Stichting Woongoed Zeist 
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1 Regelingen waarbij sprake is van groot onderhoud en 

renovatie in bewoonde staat 

  Voorbereiding en uitvoering groot onderhoud en renovatie in 
bewoonde staat 

 Definitie: Er is sprake van groot onderhoud en renovatie in bewoonde staat 
indien de huurder tijdens de uitvoering van die werkzaamheden in de woning 
kan blijven. De renovatiewerkzaamheden worden schriftelijk in een 
renovatievoorstel door de verhuurder aan de huurder voorgesteld. 

 Indien de woning deel uitmaakt van een bouwkundige eenheid van tenminste 
10 woningen en 70% van de belanghebbende huurders met het 
renovatievoorstel instemt, dan wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn en 
ontvangen alle belanghebbende huurders een schriftelijke kennisgeving. Een 
huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen 8 weken na 
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving een beslissing van de rechter 
vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel jegens hem. Als hij dat niet 
doet of de rechter bepaalt dat het voorstel redelijk is en/of dat de huurder 
medewerking moet verlenen, dan dient de huurder zijn medewerking te 
verlenen en wordt het voorstel uitgevoerd. Huurder dient in alle gevallen 
medewerking te verlenen aan dringende werkzaamheden. 

 Vóór de start van de werkzaamheden bespreekt de aannemer namens de 
verhuurder met de huurder de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Dit 
wordt schriftelijk vastgelegd. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden 
zal er een voorschouw worden gehouden. De resultaten hiervan worden 
schriftelijk, en zo nodig fotografisch, vastgelegd. De huurder ontvangt hiervan 
een afschrift. De aannemer heeft zijn eigen voorziening en gebruikt in principe 
geen stroom en water in de woning.. 

 De verhuurder spreekt met de aannemer een gedragscode af. En stemt deze af 
met de Projectcommissie. De verhuurder blijft het aanspreekpunt voor de 
projectcommissie. Een voorbeeld van een gedragscode is als Hoofdstuk 4bij dit 
statuut gevoegd. 

 Tijdens de werkzaamheden is er periodiek, op nader te bepalen tijdstippen een 
medewerker van de verhuurder bereikbaar tot wie huurders zich met klachten, 
vragen en problemen kunnen wenden. 

 De verhuurder geeft de huurders zoveel mogelijk inzage in de aard en termijn 
van de overlast en probeert deze zoveel mogelijk te beperken. Als de gestelde 
termijn wordt overschreden geeft de verhuurder zo spoedig mogelijk en bij 
voorkeur direct informatie over de oorzaak daarvan en zorgt de verhuurder 
voor een nieuwe planning.  
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 Voor bewoners die tijdens de renovatiewerkzaamheden op basis van medische 
en/of psychosociale gronden niet in hun woning kunnen verblijven, zal de 
verhuurder een logeerwoning beschikbaar stellen tijdens de periode dat we en 
zijn of haar woning aan het werk zijn. Als het nodig is biedt verhuurder 
maatwerk en zoekt hij een passende oplossing. Dit betekent dat verhuurder in 
individuele gevallen uitzonderingen kan maken op dit project sociaal statuut. 
Huurders moeten aantonen dat zij aanmerkingen komen voor een 
logeerwoning. Bij twijfel zal Woongoed Zeist een extern deskundige 
(arts)inschakelen, die beoordeelt of een huurder voldoet aan de gestelde 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een logeerwoning. Deze 
logeerwoning is compleet ingericht. Huurder en verhuurder maken 
voorafgaand aan het gebruik van de logeerwoning afspraken over de periode 
van gebruik, de daaraan verbonden kosten en de staat van onderhoud en 
inrichting van de logeerwoning op het moment waarop deze logeerwoning door 
de verhuurder aan de huurder in gebruik wordt gegeven en door de huurder 
na gebruik dient te worden opgeleverd.  

 Iedere bewoner kan overdag tijdens de werkzaamheden in hun woning, 
gebruik maken van een gezamenlijke rustruimte.  

 Iedere bewoner kan op het moment dat zijn woning wordt gerenoveerd en dit 
wenst,  gebruik maken van de douche in een van de beschikbare douche-unit. 
De huurder kan hiervan gebruik maken als er werkzaamheden in zijn of haar 
badkamer, keuken en toilet worden uitgevoerd. Er kan gekookt worden op een 
noodkeuken die geplaatst wordt in de woning. Indien de bewoner dit wenst zal 
er overdag een noodtoilet in de vorm van een chemisch toilet aanwezig zijn. 

 

 Vergoedingen waarbij sprake is van renovatie in bewoonde 
staat 
 

 Afhankelijk van de werkzaamheden ontvangen de betreffende huurders: een 
bovenwettelijke vergoeding voor onvermijdbare schade, wordt er indien nodig 
tijdelijke opslagruimte geboden, klussenhulp voor minder validen en 65+ en 
een ongeriefbijdrage. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3, Bovenwettelijke 
Vergoedingen: 

a. De huurder heeft slechts aanspraak op de ongeriefbijdrage, indien en voor 
zover de werkzaamheden in het kader van het project worden verricht in 
bewoonde staat en conform het bepaalde in dit sociaal statuut. 

b. De vergoeding(en) wordt door de verhuurder uitgekeerd binnen 14 dagen na          
oplevering van de woning.  
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2 Overige regelingen 

 Leefbaarheid 

 Alle betrokken partijen zetten zich ten tijde van het onderhoud en de 
renovatie, in voor de leefbaarheid van de buurt en het complex.  

 Post wordt opgeruimd en portieken worden schoongemaakt. Om leeggekomen 
woningen er zo bewoond mogelijk uit te laten zien worden gordijnen van 
vertrekkende huurders overgenomen of zorgt de verhuurder voor andere 
maatregelen.  

 Bewoners van complexen in de nabije omgeving worden regelmatig op de 
hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en mogelijke overlast. 

 Tijdens de uitvoering van de genoemde werkzaamheden wordt regelmatig 
overleg gevoerd tussen verhuurder en de Projectcommissie. 

 

 Dienstverlening en extra voorzieningen ten behoeve van huurders 
2.2.1. Er wordt tijdens de uitvoering van het project regelmatig een spreekuur 

gehouden waar huurders terecht kunnen met vragen over alles wat te maken 
heeft met het Project Sociaal Statuut. 

2.2.2. De verhuurder zal de huurders behulpzaam zijn bij procedures en regelingen, 
bijvoorbeeld bij de aanvraag van huurtoeslag. 

 Klachten en geschillen 
Woongoed Zeist is eindverantwoordelijke voor het project. Een officiële klacht wordt 
eerst schriftelijk bij de verhuurder ingediend. 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 ontvangen waarin zij haar standpunt 
heeft verwoord, kan de Geschillenadviescommissie van de Zeister woningcorporaties 
worden verzocht om de klacht in behandeling te nemen. Informatie over de 
geschillenregeling en de Geschillenadviescommissie is verkrijgbaar bij de verhuurder. 
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In het kort de procedure: 
1. Maak de klacht (mondeling of schriftelijk) kenbaar bij de desbetreffende 

medewerker 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 standpunt daarin kenbaar maken. 

3. Als de afhandeling van de klacht opnieuw niet naar wens is: de klacht schriftelijk 
indienen bij de Geschillenadviescommissie. De huurder dient bij de klacht een 
afschrift van de schriftelijke reactie van de directie van de verhuurder te voegen. 

 
Klachten en geschillen kunnen ook conform bestaande (wettelijke) procedures aan de 
gemeente of aan de gewone rechter worden voorgelegd. In dat geval wordt de klacht 
niet meer door de Geschillenadviescommissie in behandeling genomen. 

 Hardheidsclausule 
Het is mogelijk dat op grond van individuele omstandigheden wordt afgeweken van 
dit sociaal statuut. De huurder die meent een beroep hierop te moeten doen, 
overlegt dit met de directie van de verhuurder. 

 Indexering 
De vergoedingen voor onvermijdbare schade, zal jaarlijks per 1 maart worden 
gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.  
 

2.6  Looptijd   
Een lopend Project Sociaal Statuut blijft, ongeacht eventuele wijzigingen in het Basis 
Sociaal Statuut, van toepassing voor de duur van het project waarvoor het van 
toepassing is verklaard.  
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3 Bovenwettelijke vergoedingen 

Naast de wettelijke vergoedingen kunnen huurders onder bepaalde omstandigheden 
aanspraak maken op bovenwettelijke vergoedingen. De voor het project overeengekomen 
bovenwettelijke vergoedingen zijn terug te vinden in dit Project Sociaal Statuut. Hieronder is 
aangegeven welke bovenwettelijke vergoedingen er per situatie van toepassing kunnen zijn: 
 

 Groot onderhoud en renovatie in bewoonde staat 
 
Woongoed Zeist zal de woning zoveel mogelijk afgewerkt aan u opleveren. Mochten er toch 
onderdelen zijn waarbij onvermijdbare schade is ontstaan worden deze vergoed volgens 
onderstaande tabel. Afhankelijk van de werkzaamheden ontvangen huurders die te maken 
krijgen met groot onderhoud of renovatie in bewoonde staat een bovenwettelijke vergoeding 
en/of voorziening: 

 Een vergoeding voor onvermijdbare schade aan vloerbedekking. De maximum 
vergoeding is gebaseerd op de prijzen die door het Nibud zijn vastgesteld en 
op de dagwaarde van het te vergoeden onderdeel.  

 Uitgezonderd is schade die het gevolg is van het niet opvolgen van 
aanwijzingen die de verhuurder of aannemer aan de huurder heeft gegeven 
voor opslag en afscherming van goederen.  

 
Het volgende bedrag wordt daarbij gehanteerd: 

• Vergoeding voor de vloerbedekking in de keuken en inbouwkast in de 
tussenwoningen € 180,- 

• Vergoeding voor de vloerbedekking in de keuken € 135,- 
 
Vergoeding voor eventueel schade aan verf of behang. Wij zorgen dat uw keuken kant 
en klaar afgeleverd wordt, u heeft in principe verder geen onvermijdbare schade. 
 

1. 
Behang (inclusief materiaal voor het 
aanbrengen van het behang)  

€ 17,51  per rol  

2. 
Verf (inclusief materiaal voor het 
aanbrengen van de verf) 

€ 11,21  per liter  

3. Klein materiaal (5% van punt 1 t/m 2)     
 

 Een ongerief vergoeding gebaseerd op de werkzaamheden in de woning als de 
huurder als gevolg van werkzaamheden niet volledig van de woning gebruik 
kan maken. Per woning wordt er 70% van de netto maand huur vergoed. 
Prijspeil datum van renovatie van de woning. 
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3.1.5. Oudere huurders (65-plussers) en minder validen kunnen voor het uitvoeren van 
kleine klusjes maximaal 8 uur gratis een beroep doen op door de verhuurder 
georganiseerde hulp.  

 
3.1.6 Indien nodig opslag voor inboedel. Op basis van maatwerk zal worden bepaald of 
er opslag wordt verstrekt. Tijdens de warme opname zal dit worden bepaald. Het 
uitgangspunt is dat inboedel zoveel mogelijk in de eigen woning, berging of op het 
balkon wordt opgeslagen. Indien opslag nodig is betreft dit een afgesloten opslag. 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de opgeslagen huisraad. 
Wij raden u aan om bij uw verzekering aan te geven dat een deel van uw inboedel 
elders staat opgeslagen. 
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Bijlage 1 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 werkzaamheden van invloed zijn op het 
dagelijkse woongenot van de huurders en/of omwonenden. 
 

b. Daar waar in deze gedragscode gesproken wordt over aannemer wordt iedere 
opdracht nemende partij bedoeld die in opdracht 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 werkzaamheden 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 eventuele wensen en klachten van huurders, die tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden naar voren komen. 
 

c. De aannemer zal naar vermogen rekening houden met individuele behoeften, 
persoonlijke omstandigheden, cultuurverschillen en taalvraagstukken. 
 

d. De aannemer zal in samenwerking met de opdrachtgever overleg plegen met 
huurders, of indien aanwezig de organisatie van huurders, over alle aspecten van 
de uit te voeren werkzaamheden. 
 

e. Alle uitingen van communicatie vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de 
verhuurder. Het verstrekken van informatie 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 informeren 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. 
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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 verhuurder en bij omvangrijk onderhoud zal de verhuurder dit ook 
voorleggen aan de huurders. In het plan wordt minimaal vastgelegd dat: 
• voldoende voorzieningen worden getroffen als werkzaamheden 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; 
 

2.3 Overleg en reacties 
a. Bij de schriftelijke informatievoorziening over de uit te voeren werkzaamheden zal 

de aannemer in overleg met de verhuurder steeds aangeven op welke wijze 
huurders kunnen reageren en met welke vertegenwoordiger van de aannemer 
overleg kan plaatsvinden over de planning en de uitvoering van werkzaamheden. 
 

b. Er is een spreekuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarbij een 
vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig is. 
 

3. De uitvoering 
 

3.1 Start werkzaamheden 
De aannemer zal uit eigen beweging uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de 
werkzaamheden de huurders individueel schriftelijk informeren over de start en 
verwachte duur van de werkzaamheden en indien mogelijk de dagdelen waarop de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 

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. Werkzaamheden starten 
om 7.30 uur in de woning. De voorbereidende werkzaamheden rondom de flat in 
op de werkplaats starten om 7.00 uur. Voor de afgesproken aanvangstijd worden 
geen activiteiten uitgevoerd waarbij sprake is van geluidsoverlast. 
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3.3 Planning werkzaamheden 
a. Werkzaamheden in een woning worden zoveel als mogelijk uitgevoerd op 

aaneengesloten werkdagen. De globale 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 verhuurder hiervan tijdig in kennis stellen. ( tenzij dat niet mogelijk is door 
overmacht) 
 

3.4 Overlast en schade 
a. De aannemer zal schade en overlast door lawaai, stof en vuil zo veel mogelijk 

beperken en voorkomen.  
 

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 verantwoordelijk voor het afdekken 
van vloeren, daar waar hij werkzaamheden gaat uitvoeren. 
 

d. De aannemer treft alle benodigde veiligheidsmaatregelen die er voor zorgen dat 
de huurders geen risico lopen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
 

e. De afsluiting van nutsvoorzieningen en de blokkade van de galerij, portiek, 
trappenhuizen en de 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 opdracht van de 
aannemer werkzaamheden verrichten wordt verwacht dat zij zich als volgt gedragen: 
 
• iedere werknemer beschikt over een geldig en deugdelijk legitimatiebewijs 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 geconstateerde schade direct 
aan de huurder en aan de opzichter; 

• bij het beëindigen van de werkzaamheden informeert de werknemer bij de huurder 
of deze tevreden is; 

• de werknemer informeert de huurder over de resterende werkzaamheden, welke 
partij deze komt uitvoeren en het moment waarop, zolang de werkzaamheden niet 
zijn afgerond; 
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• de werknemer is representatief gekleed en uiterlijk verzorgd; 
• tijdens het werk wordt niet gerookt en gebruikt de werknemer geen drank of drugs 

en is daar ook niet van onder invloed; 
• 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 verricht bezem schoon en 

opgeruimd achter te laten.  
• 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 kunnen schaden. 
 
3.7 Coronamaatregelen 

De aannemer volgt de richtlijnen van de overheid en RIVM om verdere verspreiding 
van en besmetting met het Coronavirus te voorkomen. De volgende stappen neemt 
de aannemer in acht ( dit kan n.a.v. de omstandigheden aangepast worden ): 
• we nemen vooraf contact op met de bewoner en vragen naar de 

gezondheidssituatie; 
• bij de deur op de 1e werkdag vragen we nogmaals naar de gezondheidssituatie;  
• we houden 1,5 afstand;  
• geven elkaar geen hand; 
• extra aandacht voor hygiëne.  

 
4 Oplevering en nazorg 

 
4.1 Gebruiksinformatie 

De aannemer verzorgt ruim voor de eerste oplevering alle gevraagde informatie over 
de gebruikte materialen en producten die een extra toelichting vereisen. Deze 
informatie staat in een woningwijzer die wordt overhandigd bij de oplevering aan de 
huurder.  
 

4.2 Enquête 
Na afronding van de werkzaamheden zet de verhuurder een enquête 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Datum 8 februari 2021 

Versie december 2019 

 

Project Sociaal Statuut  16/17 

Bijlage 2 Schadeprocedure  
 
Huurder moet zelf zorgen dat zijn persoonlijke bezittingen goed beschermd zijn. Verhuurder 
en de aannemer voeren werkzaamheden zorgvuldig uit. Toch kan het gebeuren dat er 
schade ontstaat. Als de schade door de werkzaamheden komt, moet huurder contact met 
aannemer Heilijgers opnemen, zodat verhuurder en aannemer de kans krijgen om de schade 
te herstellen.   
 
Hieronder leest u wat u moet doen bij niet voorzienbare schade: 
 

1. Heeft u aantoonbare schade die is veroorzaakt door werkzaamheden? 
U heeft schade en kunt aantonen dat deze is veroorzaakt door de werkzaamheden. 

 
2. Meld de schade binnen 2 werkdagen na oplevering 

U meldt de schade schriftelijk (per brief of per e-mail) bij de uitvoerder van Heilijgers 
Dit doet u binnen twee werkdagen (maximaal 48 uur) na oplevering van uw woning. 
Na het melden ontvangt u een schadeformulier. Deze kunt u inleveren binnen 48 uur. 

 
3. Beoordeling en bevestiging  

Heilijgers beoordeelt binnen 5 werkdagen of de schade daadwerkelijk het gevolg is 
van de werkzaamheden. Hierover krijgt u schriftelijk bericht.  
 

4. Schade veroorzaakt door werkzaamheden  
Is vastgesteld dat de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door de werkzaamheden? 
Dan hersteld Heilijgers de schade of betalen zij eventueel een schadebedrag aan u 
uit. Als u een schadebedrag ontvangt, dan is deze vergoeding ‘tegen dagwaarde’.  

 
5. Afwijzing schadeclaim 

Is de schade niet rechtstreeks het gevolg van de werkzaamheden? Dan kunt u geen 
beroep doen op herstel of een uitkering van een schadebedrag vanuit Heilijgers. U 
moet dan een aanspraak maken op uw eigen inboedelverzekering.  
 
Bent u het niet eens met de beslissing? Ga dan eerst in gesprek met de uitvoerder. 
Wordt u het dan alsnog niet eens met elkaar dan kunt u contact opnemen met de 
geschillen en adviescommissie van Woongoed Zeist. Beschreven in 2.3. 

 
Vermissing  
Als u iets mist uit uw woning, moet u aangifte doen bij de politie.  
 
 
Inboedelverzekering  
Wij raden u aan, voordat de werkzaamheden starten, bij uw inboedelverzekeraar aan te 
geven dat uw woning wordt opgeknapt. Sommige verzekeraars willen dit vooraf weten in 
verband met het verhoogd risico voor uw inboedel.  
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Uitleg 
Op onderstaande plattegrond is te zien welke looproutes er zijn. Deze looproutes worden 
afgedekt met stucloper en tape. De bewoners wordt verzocht deze stucloper te allen tijde te 
laten liggen tot dat de werkzaamheden in de woning in zijn geheel zijn afgerond. 

o De entreehal; 
o De hal grenzend aan de badkamer, keuken en toilet; 
o Gedeelte van de woonkamer (richting het balkon in overleg met bewoner(s)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indien er, ondanks het afdekken, toch schade ontstaat aan de vloer wordt deze in eerste 
instantie door Heilijgers hersteld. Is dit geen mogelijkheid? Dan wordt de vloer van het 
betreffende schadeoppervlak (ruimte) naar dagwaarde vergoed.  
 
Mochten er uit de werkzaamheden kleine te verwachten schades ontstaan, dan kan er geen 
aanspraak worden gemaakt op vergoeding. Hiervoor gelden de vergoedingen voor 
onvermijdbare schade.   
 
*artikel 7:208 BW in eigen woorden samengevat: “indien schade geen tekortkoming oplevert 
en/of deze tekortkoming c.q. schade niet verwijtbaar is aan verhuurder, kan deze niet op de 
aannemer worden verhaald.”  
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