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woning
Kempenaar 17 t/m 18 



Uw informatieboekje
Uw woning is aan de beurt voor onderhoud! 

Door het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden wordt het klimaat in uw woning beter en 
krijgt uw woning weer een nieuwe, frisse uitstraling. Tijdens het onderhoud brengen we ook 
zonnepanelen aan op het dak als dit kan. Hiervoor betaalt u geen huurverhoging, maar bespaart u 
wel op uw energielasten. De besparing is afhankelijk van hoe u leeft en de hoeveelheid energie die u 
verbruikt. Bent u nieuwsgierig naar de werkzaamheden die we gaan doen? U leest er alles over in dit 
boekje.

Wij, van Salverda Bouw, voeren de werkzaamheden uit in opdracht van Centrada. 

Informatie over de werkzaamheden
In dit boekje leest u alle informatie die u nodig heeft. Bijvoorbeeld: wat wij precies gaan doen, of u 
hier overlast van ondervindt en bij wie u terecht kunt als u vragen heeft. 

Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren, zodat u weet wat u te wachten staat. Want er 
gaat veel gebeuren in uw woning. 

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Wij komen bij u langs voor een huisbezoek. Dan 
nemen we dit boekje met u door en beantwoorden we uw vragen. Natuurlijk kunt u ook altijd 
contact met ons opnemen via:

Salverda Bouw:  0525 – 22 50 86

Mailadres Salverda Bouw:  projectkempenaar@salverda.nl

   

Met vriendelijke groet, 

Projectteam Centrada en Salverda Bouw

mailto:projectkempenaar@salverda.nl


Even voorstellen  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Margreet Lammers                                     Simon Winter
           Woonconsulent                                                 Projectcoördinator

Voor en tijdens de werkzaamheden aan uw woning heeft u met name contact met Margreet 
Lammers.
Zij is de woonconsulent van Salverda Bouw voor dit project en vanaf januari 2022 regelmatig in uw 
wijk aanwezig. Onze projectcoördinator is er voor de techniek en logistiek in de wijk. Hij is bereikbaar 
als Margreet verhinderd is. Heeft u vragen? Wij beantwoorden deze graag. 

Huisbezoek
Voordat wij in uw woning starten met de werkzaamheden komt woonconsulent Margreet bij u langs 
voor een huisbezoek en technische opname. Tijdens het huisbezoek bespreken we de 
werkzaamheden en wat deze voor u betekenen. U ontvangt de brief voor het inplannen van het 
huisbezoek bij dit informatieboekje. De gemaakte afspraken leggen we zoveel mogelijk schriftelijk en 
digitaal vast. 
U mag altijd een familielid of een bekende vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Tijdens het huisbezoek wordt ook uw woning technisch opgenomen. Wij vragen uw medewerking 
om door de woning heen te lopen. Ter voorbereiding van de werkzaamheden, maken we foto’s van 
de woning.

Tijdens het huisbezoek bespreken we het volgende met u:

 Uitleg over de werkzaamheden en de planning. Dit wordt ook tijdens het huisbezoek in een 
kort filmpje aan u getoond;

 Uitleg over het vrijmaken van bepaalde ruimtes in uw woning, zodat wij de werkzaamheden 
kunnen uitvoeren;

 Uw persoonlijke situatie. Heeft u zaken waar wij rekening mee moeten houden? Denk hierbij 
voorbeeld aan uw gezondheid. 

 En natuurlijk de vragen die u heeft. 

Voorafgaand aan het huisbezoek kunt u al veel informatie in dit boekje lezen. 



Typen woningen

Uw woning staat in de wijk Kempenaar. Hieronder ziet u welke werkzaamheden bij welke type 
woning horen. De werkzaamheden worden verderop in het boekje verder uitgelegd. In de bijlage 
achterin vindt u een totaaloverzicht van alle typen woningen.

Type A
Een woning met twee woonlagen

  

Type B
Een woning met twee woonlagen met balkon

Vervangen roosters

Schilderen kozijnen, 
ramen, houten 
geveldelen en beton

Aanbrengen 
zonnepanelen

Reinigen en impregneren 
metselwerk

Mechanische ventilatie 

kierdichting Erfafscheiding 

Reinigen en impregneren 
metselwerk

Schilderen kozijnen, 
ramen, houten 
geveldelen en beton

Aanbrengen 
zonnepanelen

kierdichting 

Mechanische ventilatie 

 

Vervangen roosters

Onderzijde beton 
herstellen



Type C

Een woning met 1 woonlaag

Type D
Een woningcomplex met drie woonlagen

Vervangen roosters

Schilderen kozijnen, 
ramen, houten 
geveldelen en beton

Aanbrengen 
zonnepanelen

Reinigen en 
impregneren 
metselwerk

Mechanische ventilatie 

kierdichting 
Erfafscheiding 

Schilderen beton

Schilderen 
geveldelen 

Schilderen kozijnen 
en ramen



De werkzaamheden verder uitgelegd
We doen de werkzaamheden zoveel mogelijk van buitenaf. Maar soms moeten we binnen zijn. Dit 
doen wij altijd in overleg met u als bewoner en we houden ons hierbij aan de geldende regels. 

Steigers – geldt voor woningtype A en B
Aan de voorkant en achterkant bouwen wij een steiger op. Wilt u hiervoor 2 meter 
ruimte vrijmaken in uw tuin? Wij zorgen er altijd voor dat u de voordeur en/of 
achterdeur kunt blijven gebruiken. Het is vanwege veiligheid voor u als bewoner 
verboden om de steiger te betreden. Door de steigers heeft u tijdelijk minder zicht 
en privacy.

Schilderwerk en herstellen houtrot – geldt voor woningtype A, B, C en D
De hele woning is toe aan een nieuwe laag schilderwerk. Hierbij gaan wij de 
kozijnen, draaiende delen zoals de deuren en ramen, de houten gevelbekleding en de 
betonnen onderdelen voorzien van nieuw schilderwerk. De schilder zal tijdens deze 
werkzaamheden het houtrot herstellen wanneer dit nodig is. Duur werkzaamheden: 
afhankelijk van het weer. 

Reinigen metselwerk en voegwerk – geldt voor woningtype A en B
Het metselwerk en voegwerk van uw woning wordt gereinigd en geïmpregneerd. Door het 
impregneren wordt het metselwerk waterafstotend. Hierdoor kunnen vuil, mos en algen 
minder goed aan het metselwerk hechten, waardoor het metsel- en voegwerk langer 
meegaat.

Herstellen metselwerk en voegwerk – geldt alleen voor woningtype C
Wij herstellen de voegen die slecht zijn. Hiervoor hakken wij de oude voegen uit en voegen wij 
opnieuw. Het metselwerk van uw woning wordt gereinigd en geïmpregneerd. Door het impregneren 
van het metselwerk, wordt het metselwerk waterafstotend. Hierdoor kunnen vuil, mos en algen 
minder goed aan het metselwerk hechten, waardoor het metsel- en voegwerk langer meegaat.

Onderzijde balkons herstellen – geldt alleen voor woningtype B
De onderzijde van de balkons, waar zich betonrot bevindt, worden hersteld.

Schoonmaken gevel – geldt voor woningtype A, B, C en D
Wij maken de betonnen elementen t.b.v. het schilderwerk schoon vanwege de mos en algengroei. 
Hierbij is het belangrijk dat tijdens het schoonmaken de ramen en deuren gesloten blijven.

Wassen beglazing – geldt voor woningtype A, B, C en D
Na afronding van de werkzaamheden aan de buitengevel wassen wij alle beglazing aan de 
buitenzijde.

Isoleren en kierdichting gevel – geldt voor woningtype A en B en C
Bij de gevel brengen wij kierdichting en isolatie aan waar nodig. Boven uw kozijnen op de 
begane grond plaatsen wij aan de binnenzijde een nieuwe plaat en isoleren de ruimte erachter. Alle 
kieren worden goed afgedicht. Wij zullen voor deze werkzaamheden binnen moeten zijn en vragen u 
uw raambekleding op de begane grond tijdelijk te verwijderen.



Ramen, deuren en ventilatieroosters – geldt voor woningtype A en B en C
Aan de voor- en achterzijde van uw woning vervangen wij verouderde ramen en deuren die niet 
meer te repareren zijn. De overige worden geschilderd. Wij voorzien alle ramen en deuren van 
nieuwe tochtwering.

De bestaande ventilatieroosters vervangen wij voor zelf regelende roosters. Dit betekent dat hierin 
een klep is opgenomen, zodat bij veel wind deze klep dicht gaat. Dit is noodzakelijk om het binnen 
klimaat van uw woning te verbeteren.

Mechanische ventilatie – geldt voor woningtype A en B en C
Wij verbeteren de mechanische ventilatie in uw woning. Op het dak 
passen wij de ventilatie box aan naar een CO2 gestuurd systeem. Dat 
betekent dat u een nieuwe sensor in de woonkamer krijgt, die meet 
hoeveel CO2 er in uw woning aanwezig is. De box zuigt automatisch 
meer of minder lucht af in uw woning. Zo ontstaat er een gezondere 
binnenklimaat. 

Wij vervangen de afzuigventielen in uw keuken, badkamer en toilet en wij reinigen de bestaande 
afzuigkanalen.

In de badkamer krijgt u een standenschakelaar waarmee u de ventilatie harder of zachter kunt 
zetten. 

De afzuiging in uw keuken wordt ook aangesloten op dit nieuwe systeem. 

Binnendeuren - geldt voor woningtype A en B en C
Het is belangrijk dat de ventilatie box voldoende verse lucht kan aanzuigen. Hiervoor is het 
noodzakelijk om voldoende ruimte onder de binnendeuren te hebben. Is er niet voldoende ruimte 
onder uw deuren? Dan korten wij de binnendeuren in. 

Afzuigkap – geldt voor woningtype A en B en C
Het ventilatiesysteem verandert in uw woning en hiermee gaat ook de 
afzuigkap anders werken. 

Heeft u een afzuigkap? Wij bekijken of uw afzuigkap geen invloed 
heeft op het ventilatiesysteem. 
Is dit niet het geval? Dan plaatsen wij kosteloos een nieuwe recirculatie afzuigkap.
Dit is een recirculatiekap met koolstoffilters. De vervuilde lucht gaat bij dit type afzuigkap niet via een 
afvoer naar buiten, maar de lucht wordt gereinigd en vervolgens weer de keuken in geblazen. Het 
vervangen van de koolstoffilters en onderhoud van de afzuigkap dient u als bewoner zelf te doen. 

Zonnepanelen – geldt voor woningtype A en B en C
Op het platte dak van uw woning brengen wij zonnepanelen aan. De omvormer voor deze panelen 
wordt in de berging of werkkast geplaatst. De kabel van de omvormer richting de meterkast en 
richting de zonnepanelen wordt afgewerkt met een witte kabelgoot. De 
exacte positie van deze kabelgoot wijzen wij aan tijdens het huisbezoek. 
Wij passen indien nodig uw meterkast aan in overleg met u als bewoner.
Als blijkt dat uw woning niet geschikt is voor zonnepanelen vanwege de 
schaduwwerking, wordt u hier vroegtijdig over geïnformeerd.



Lichtpunt achtergevel – geldt voor woningtype A en B
Aan de achterzijde van uw woning maken wij een lichtpunt voor een lamp. Deze kunt u in de woning 
bedienen door middel van een schakelaar. 

Lichtpunt voor- en achtergevel – geldt alleen voor woningtype C
Aan de voor- en achterzijde van uw woning maken wij een lichtpunt voor een lamp. Deze kunt u in de 
woning bedienen door middel van een schakelaar. 

Erfafscheidingen en tuinschermen – geldt voor woningtype A en B en C
Centrada wil graag de uitstraling van de wijk verbeteren en hier een bijdrage aan leveren. De 
uitstraling wordt mede bepaald door de grote diversiteit aan gebouwde schuren, opstallen, hagen en 
schuttingen. Dit is voor u als individuele bewoner afhankelijk van uw situatie waar 
we de schutting gaan vervangen of begroeiing gaan snoeien. 

Tijdens het huisbezoek wordt het een en ander geïnventariseerd. Na het ophalen 
van deze informatie kunnen we bepalen welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Hierover ontvangt u later meer informatie. 

Hierbij gaan we duurzaam om met bestaande materialen en hergebruiken 
materialen waar dat kan. We hebben oog voor uw persoonlijke situatie en uw 
aangebrachte voorzieningen

De werkzaamheden per woning kunnen verschillen. De werkzaamheden voor uw woning worden 
bepaald tijdens de technische opname. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden die 
staan genoemd in dit boekje niet van toepassing zijn voor uw woning. Dit bespreken we met u 
tijdens het huisbezoek. 

Fasering van de wijk
De uitvoering van het onderhoud aan de woningen gebeurt in meerdere fases. In de bijlage achterin 
staat een overzicht van de fasering van de wijk. Hierin ziet u wanneer uw woning aan de beurt is. 

Deze planning kan nog wijzigen, omdat we afhankelijk zijn van onze onderaannemers, leveringen en 
weersomstandigheden. Over eventuele wijzigingen wordt u vroegtijdig ingelicht. 



In welke ruimten komen wij?
Op onderstaande plattegronden kunt u per woningtype zien waar we binnen en buiten aan het werk 
zullen zijn. Vlak voor uitvoering ontvangt u van ons een eigen voorbereidingskaart van uw eigen 
woning met daarop de exacte dagen dat wij bij u langskomen en wie er allemaal langskomen. Dit 
lichten wij toe tijdens het huisbezoek. 

Woning type A

- de rode vlakken geven het werkgebied van onze vakmannen aan
- de blauwe vlakken geven de looproutes aan
- de groene vlakken geven de ruimte aan benodigd voor de steigers



Woning type B

Woning type C

Woning type D
Plattegrond is hierbij niet van toepassing. Hier zijn alleen buitenwerkzaamheden.

- de rode vlakken geven het werkgebied van onze vakmannen aan
- de blauwe vlakken geven de looproutes aan
- de groene vlakken geven de ruimte aan benodigd voor de steigers



Uw woongenot 
Tijdens de werkzaamheden blijft u in uw woning wonen. Het werk in en om uw woning brengt hinder 
met zich mee. U moet dan denken aan geluid en het verplaatsen en opbergen van spullen. Wij doen 
er alles aan om u goed voor te bereiden op de werkzaamheden en de hinder te beperken. 
Vaklieden
U heeft diverse vaklieden van Salverda Bouw en onderaannemers als installateurs en schilders in en 
om uw woning. Uiteraard proberen wij de hinder zoveel mogelijk te beperken. 
Schade
Uiteraard doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat er schade aan uw spullen ontstaat. Helaas 
zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Als er toch schade ontstaat vragen wij u dit binnen 24 uur 
te melden. U kunt dit melden bij Margreet. Wij stellen de schade vast en vullen een schadeformulier 
in, maken er foto’s van en zoeken in overleg met u naar een oplossing. Wij handelen de schade zo 
spoedig mogelijk in overleg met u af.

Toegang tot uw woning
Voor de werkzaamheden moeten wij binnen in uw woning zijn. Wij maken graag 
afspraken met u over de toegang en sleutel van uw woning. . Bent u niet thuis doordat u 
werkt of andere afspraken heeft? Dan kunt u bij ons een huissleutel afgeven of we maken  een 
sleutelkluisje aan uw woning met een unieke code. 

Bouwplaats
De bouwplaats wordt begin 2022 ingericht. Dit is in overleg met de gemeente bepaald. Om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken in uw wijk, volgen wij een zo efficiënt mogelijke route. De 
opslag van de materialen wordt bij de bouwplaats gedaan of in de wijk op vooraf aangekondigde 
plekken, zoals parkeerplaatsen of openbaar groen. Dit wordt  altijd netjes afgezet met lint of hekken.

Bewonerskeet
We gebruiken een mobiele bewonerskeet als informatiepunt in de wijk. Hier kunt u als bewoner 
terecht voor vragen en informatie. De woonconsulent heeft hier ook haar werkplek en zij is op 
gezette tijden aanwezig tijdens de uitvoering.



Parkeren
De parkeerplekken in uw wijk blijven in gebruik. Indien het toch noodzakelijk is, vragen 
wij u tijdelijk uw auto elders te parkeren. De bus of auto van de vakmannen worden 
zoveel mogelijk verspreid in of buiten de wijk geparkeerd.

Laden en lossen
Het laden, lossen en afvoeren van materiaal gebeurt vlak voor de woningen waar we aan het werk 
zijn. Het kan zijn dat tijdelijk de doorgang in uw straat wordt geblokkeerd of dat u uw auto even moet 
verplaatsen. Dit geven wij tijdig aan. 

Zelf aangebrachte veranderingen 
Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) zijn veranderingen die u zelf heeft aangebracht in en aan uw 
woning en die geen eigendom zijn van Centrada. U bent zelf verantwoordelijk voor het vooraf 
demonteren van de zelf aangebrachte veranderingen en het terugplaatsen ervan, nadat de 
werkzaamheden zijn afgerond. Denk hierbij aan zonneschermen, aan- en uitbouwen en 
overkappingen. Tijdens het huisbezoek kijken we hier samen naar en zoeken eventueel naar een 
passende oplossing met u.

Wat kunt u van ons verwachten?
 Salverda Bouw werkt op werkdagen tussen 07.30 en 16.30 uur. 
 Er wordt niet gerookt in uw woning en er wordt geen gebruikt gemaakt van uw sanitair of toilet. 
 Medewerkers van Salverda Bouw volgen de richtlijnen van het RIVM voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden in coronatijd. Wij wassen onze handen extra vaak, vragen u in een andere 
ruimte te verblijven dan de vaklieden en wij blijven thuis bij klachten. 

 U krijgt van ons goede en tijdige informatie over de uit te voeren werkzaamheden en de volgorde 
van de planning. 

 Om beschadigingen te voorkomen werken alle vakmannen met overschoenen aan en laten zij 
hun werkplek netjes en schoon achter. U kunt eventueel zelf inboedel afdekken indien gewenst.

 Ook bieden wij extra ondersteuning aan bewoners die dat nodig hebben. 

Wat vragen wij van u?
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vragen wij om uw medewerking. Dit bespreken wij ook 
met u tijdens ons huisbezoek. 

 U laat ons in uw woning. Dat is nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Het is handig als u 
dan zelf thuis bent. Maar dat hoeft niet. U kunt ons een sleutel geven als u overdag niet thuis 
bent. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor uw spullen en de woning. Berg waardevolle spullen 
daarom goed op. 

 Wij vragen u afstand te houden van ons personeel. 



 U meldt schade binnen 24 uur nadat u het ontdekt bij de woonconsulent of projectcoördinator. 
U vindt ons telefoonnummer en e-mailadres in dit boekje.

 Wij vragen u om de tuinen tot 2 m uit de gevel vrij te maken van spullen vanwege de steiger om 
uw woning. 

 Verwijderen van schotels, antennes en soortgelijke voorzieningen aan uw buitengevel. De 
zonneschermen worden door Salverda verwijderd en weer opgehangen. 

 Indien u een aanbouw/uitbouw heeft waarover u twijfelt of dit weg moet, neem dan contact op 
met ons. 

 Om de werkzaamheden goed te kunnen doen, moeten de looppaden en werkruimten in uw 
woning bereikbaar zijn. Zie ook de plattegronden met de werkgebieden. 

 In de woonkamer moeten we een CO2 meter ophangen. Hier moeten we bij kunnen. 
 In de keuken moeten we uw afzuigkap eventueel vervangen. Hier moeten wij bij kunnen.
 In de berging of werkkast moeten wij de omvormer plaatsen voor de zonnepanelen. Hier moeten 

wij bij kunnen. 
 Dit geldt ook voor de ruimten waar we de kabelgoot moeten maken naar de zonnepanelen op 

het dak. Hier moeten we ook bij kunnen.
 De tuinen moeten bereikbaar zijn indien uw schutting vervangen moet worden.

Hoe houden wij u op de hoogte?
Huisbezoek en filmpje

Wij maken eerst een afspraak met u voor een huisbezoek. Dit betekent dat onze 
woonconsulent bij u langskomt en de werkzaamheden met u doorneemt. Ook stelt 
zij u vragen over uw persoonlijke situatie. 

Tijdens het huisbezoek nemen wij dit informatieboekje met u door en krijgt u een filmpje te zien, 
waarin de werkzaamheden nog eens duidelijk worden uitgelegd. 

Voorbereidingskaart

Voordat we starten in uw woning krijgt u van ons een voorbereidingskaart waarin precies staat wat 
we gaan doen, wanneer u aan de beurt bent en in welke ruimtes wij aan het werk zijn.  

Tijdens de uitvoering 

1. U ontvangt ca. 1 week voor de start een brief wanneer wij de steigers gaan plaatsen rondom uw 
woonblok. 

2. Ca. 1 dag voor de start checken wij bij u of u er klaar voor bent en of er eventueel 
gezondheidsklachten zijn i.v.m. corona / quarantaine. Dit kan doordat we langslopen of dat we u 
bellen. 

Ook maken we dan een afspraak met u voor de toegang tot uw woning en de sleutel.

3. Wij houden u tijdens de uitvoering zoveel mogelijk op de hoogte per brief in uw brievenbus. Zo 
ontvangt u tijdig middels een briefje, wanneer wij bijvoorbeeld beginnen met het plaatsen van de 
zonnepanelen.

4. De woonconsulent en projectcoördinator zijn onder werktijden bereikbaar per telefoon via het 
telefoonnummer in deze brochure. 



Oplevering
Na afloop van de werkzaamheden komen wij bij u langs voor een oplevering. De 
woonconsulent controleert dan samen met u alle werkzaamheden. Daarna lossen 
wij eventuele restpunten zo snel mogelijk op.

U hoeft natuurlijk niet tot de oplevering te wachten met het melden van de 
opleverpunten. Wanneer u iets ziet, kunt u dit melden bij Margreet. 

Contact 
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Margreet 
Lammers of de projectcoördinator van Salverda Bouw.
U kunt hen bereiken op 0525 – 225 086 of per mail via projectkempenaar@salverda.nl. 

Heeft u vragen aan Centrada? Neem dan contact op met de projectconsulent van 
Centrada. 
U kunt Alianne Heemskerk bereiken via 0320 - 239 600 of per mail via 
projectkempenaar@salverda.nl 

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u! 



Bijlage: Woningtypen



Bijlage: Fasering uitvoering in de wijk
 

Kempenaar 19 – 20   februari - maart 2022

Kempenaar 17 -18  april - mei 2022



Notities
Hieronder kunt u uw vragen of notities opschrijven. Wij bespreken de vragen graag tijdens het 
huisbezoek.
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