
1 
 

 

 
 

 
 
 

Projectmatig onderhoud 
 
73 en 46 woningen Boxmeer 
 
73 woningen: 

Jan van Goijenstraat 
Jan van Scorelstraat 
Jozef Israelsstraat 
Pieter Brueghelstraat 
Pieter Claeszstraat 
Rembrandt van Rijnstraat 

 
46 woningen: 

Carel Fabritiusstraat 
Hercules Seghersstraat 
Jozef Israelsstraat 
Pieter Brueghelstraat 

 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



2 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding ........................................................................................................................ 3 

Projectgegevens ............................................................................................................. 4 

Projectorganisatie ........................................................................................................... 5 

Planning ........................................................................................................................ 6 

Werkzaamheden ............................................................................................................. 8 

Keuzemogelijkheden ....................................................................................................... 9 

Vergoedingen ................................................................................................................. 9 

Afspraken, voorzorgsmaatregelen en voorzieningen .......................................................... 12 

Schade of klachten ....................................................................................................... 14 

Tot slot ....................................................................................................................... 15 

	

 
        
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
! Voorbeeld akkoordverklaring projectmatig onderhoud 
! Voorbeeld keuzeformulier voordeur (geldt voor de 46 woningen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Inleiding 
  
Om woningen in een goede staat te houden en het wooncomfort voor huurders te verbeteren 
voert Raedts Bouwbedrijf in opdracht van Mooiland projectmatig onderhoud uit. Binnenkort 
starten wij met projectmatig onderhoud aan uw woning. In deze brochure staat wat 
projectmatig onderhoud inhoudt, wat erbij komt kijken en wat u kunt verwachten.  
 
Projectmatig onderhoud 
Na gemiddeld 30 tot 35 jaar is een woning toe aan een grote onderhoudsbeurt en is het tijd om 
bepaalde (bouw)delen van uw woning te vernieuwen. Vaak gaat het om ingrijpende 
verbeteringen. Daarom worden de werkzaamheden van meerdere woningen geclusterd. 
Mooiland noemt dit projectmatig onderhoud.  
 
Let op: de werkzaamheden die in en aan een woning worden uitgevoerd, zijn niet voor elke 
woning hetzelfde. De woningen worden afzonderlijk beoordeeld op woningtype en de mate van 
veroudering en slijtage.  
 
Keuzemogelijkheden 
Mooiland vindt het belangrijk dat uw woning ook echt úw eigen stek is. Een woning waarin u 
zich prettig voelt en comfortabel woont. En die zoveel mogelijk naar eigen smaak is ingericht.  
Bij projectmatig onderhoud heeft u verschillende keuzemogelijkheden, welke tijdens de opname 
besproken zullen worden. Meer informatie over de keuzemogelijkheden leest u op pagina 9. 
 
Overlast 
Voordat u kunt genieten van de verbeteringen in en aan uw woning, moet u rekening houden 
met de overlast die de werkzaamheden kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan bouwoverlast, 
zoals stof en geluidsoverlast. Maar ook aan een tijdelijke inbreuk op uw privacy, door de 
bouwlieden die uw woning in- en uitlopen. Parkeerplaatsen, het trottoir of de straat kunnen 
gebruikt worden als tijdelijke bouwplaats voor bouwketen en opslag- en afvalcontainers. 
Hierdoor ziet de buurt er misschien rommelig uit. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor u en 
uw buurtgenoten. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden 
met u en uw persoonlijke wensen.  
 
Vragen? 
Na  het lezen van deze brochure heeft u een idee van wat u te wachten staat. Heeft u toch nog 
vragen?  Dan kunt u deze aan ons stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Raedts 
Bouwbedrijf BV, telefoonnummer 0478-58 14 69. De uitvoerder komt nog bij u op bezoek om 
met u samen de werkzaamheden in en aan uw woning te bespreken. 
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Projectgegevens 
 
Naam project 
73 en 46 woningen te Boxmeer 
 
Adressen 
Bij de volgende adressen voeren wij het projectmatig onderhoud uit: 
73 woningen: 

- Jan van Goijenstraat 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28 
- Jan van Scorelstraat 1-3-5-7-9-11-15 
- Jozef Israelsstraat 51-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75 
- Pieter Brueghelstraat 2-4-6-8-10-12-14-16-25-27-29-31-33-35-37-39 
- Pieter Claeszstraat 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 
- Rembrandt van Rijnstraat 60-62-64-66-68-70-72-74 

46 woningen: 
- Carel Fabritiusstraat 1-24-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-21 
- Hercules Segherstraat 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-19-21 
- Jozef Israelsstraat 4-6-8-10-12-14 
- Pieter Brueghelstraat 1-3-5-7-17-19-21-23 

 
Opdrachtgever 
Mooiland  
 
Postbus 140, 5360 AC  Grave 
Arnoud van Gelderweg 69, 5361 CV  Grave 
Telefoonnummer: 088-450 10 10 
 
 
 

 
  
“impressie van een keuken” 
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Projectorganisatie 
 
Het bouwbedrijf 
 
Raedts Bouwbedrijf BV te Venray 
Telefoonnummer: 0478-58 14 69 
 
Contact personen: 
Algemene zaken: Rose-Marie Kremers (algemeen) 
Technische zaken: Theo van Rens (projectbegeleider) 
 
De projectbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van het 
werk. Voor vragen tijdens de uitvoering van het project kunt u hem bereiken via 
telefoonnummer: 0478-58 14 69. 
 
Uitvoerderswoning 
Woning Hercules Seghersstraat 4 zal gebruikt gaan worden als 'uitvoerderswoning'. Tijdens de 
uitvoering van het project zijn de projectbegeleider en de kwaliteitscontroleur regelmatig 
aanwezig in de uitvoerderswoning.  
 
Modelwoning 
De woning aan de Hercules Seghersstraat 4 wordt voorafgaand aan de werkzaamheden 
ingericht als modelwoning. Op nader te bepalen datum kunt u in deze woning komen kijken om 
een indruk te krijgen van de vernieuwingen en verbeteringen die mogelijk aan uw woning 
worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het project wordt deze woning ook gebruikt als 
tijdelijke huiskamer voor de huurders, waar op dat moment gewerkt wordt en 
uitvoerderswoning. De projectbegeleider en de kwaliteitscontroleur zijn hier regelmatig 
aanwezig. 
 
Contact 
Voor algemene of technische vragen kunt u terecht bij bovengenoemde contactpersonen. Zij 
zijn te bereiken via telefoonnummer 0478-58 14 69.  
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Planning 
 
Projectmatig onderhoud wordt uitgevoerd in drie fases: de voorbereiding, de uitvoering en de 
afronding. Hieronder leggen we kort uit wat elke fase inhoudt.  
 
De voorbereiding 
 
De ‘koude opname’ 
De voorbereiding van het project is maanden geleden gestart. De woningen zijn door de 
projectleider van Mooiland steekproefsgewijs onderzocht om te bekijken welke werkzaamheden 
nodig zijn. Dit noemen we de ‘koude opname’. Na deze inventarisatie maken zij een volledige 
omschrijving van het uit te voeren werk ('het bestek'). Daarna is Mooiland op zoek naar een 
aannemer (‘aanbesteding’). 
 
De ‘warme opname’ 
Tijdens de ‘warme opname’ loopt u samen met de projectbegeleider en eventueel de 
kwaliteitscontroleur door uw woning om de definitieve werkzaamheden vast te stellen. U kunt 
dan ook persoonlijke knelpunten en wensen of extra verbeteringen aangeven. 
 
De warme opnames zijn in week 21 t’m 25. U wordt telefonisch benaderd voor een afspraak, 
maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen, telefoonnummer 0478-58 14 69. 
 
Werkzaamheden die de veiligheid of de levensduur van de woning verbeteren worden altijd  
uitgevoerd. Bij werkzaamheden die vooral het wooncomfort van uw woning verbeteren, zoals 
het vernieuwen van de doucheruimte of keuken, kunt u ervoor kiezen deze niet uit te laten 
voeren.  
 
Verbeteringen die buiten projectmatig onderhoud vallen 
Naast de standaard werkzaamheden, is het soms mogelijk om bepaalde verbeteringen in uw 
woning aan te brengen die niet onder het planmatig onderhoud vallen. Dit kan handig zijn om 
meteen te doen als we in uw woning bezig zijn. Bijvoorbeeld een CV-installatie, als u deze nog 
niet heeft, of een extra radiator. In tegenstelling tot de reguliere werkzaamheden hebben deze 
verbeteringen wel invloed op de hoogte van uw maandelijkse huur. Dit bespreekt u allemaal 
tijdens de warme opname met de projectbegeleider. 
 
Let op: Wordt uw keuken, badkamer en/of toiletruimte opgeknapt? Houd er dan rekening mee 
dat u deze ruimte(s) tijdens de werkzaamheden niet of zeer beperkt kunt gebruiken. Tijdens de 
warme opname overlegt u met de rayonopzichter of u gebruik wilt maken van vervangende 
voorzieningen.  
 
De definitieve werkzaamheden worden met u besproken. U krijgt van de projectbegeleider het 
formulier ‘akkoordverklaring projectmatig onderhoud’ (zie bijlage  voorbeeld akkoordverklaring 
projectmatig onderhoud). Als u deze ondertekent, geeft u akkoord voor de werkzaamheden in 
en aan uw woning. 
 
Uitkiezen keuken, tegels en/of sanitair  
Besluit de projectbegeleider tijdens de warme opname om in uw woning het keukenblok, de 
tegels en/of het sanitair te vervangen, dan kunt u hier kiezen uit verschillende beschikbare 
mogelijkheden. Meer informatie vindt u in hoofdstuk ‘Keuzemogelijkheden’ en tijdens de warme 
opname. 
 
De uitvoering 
 
Duur van het project 
Vanaf week 36 – 2016 starten we met de werkzaamheden. Dit doen wij in fasen. Als alles 
volgens de planning verloopt zijn de werkzaamheden in week 52 – 2016 afgerond.  Er is nog 
geen routing gekozen. Hoe lang de werkzaamheden in en aan uw woning duren hangt af van 
wat er allemaal uitgevoerd wordt. Wel wordt er per woning een planning gemaakt. 
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Aanvang van de werkzaamheden in uw woning 
Ongeveer een week voordat de werkzaamheden in en aan uw woning starten, komt de 
projectbegeleider of uitvoeder bij u langs. Samen bespreekt u wanneer welke ruimten leeg 
moeten zijn en welke voorzieningen u en/of de aannemer moet treffen. Zijn er bijzondere 
omstandigheden, zoals vakanties, nachtdiensten, ziekte of bevalling? Dan vragen wij u dit zo 
snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij daar in de planning zoveel mogelijk rekening 
mee kunnen houden.  
 
De werkzaamheden 
Raedts Bouwbedrijf maakt de planning voor de uit te voeren werkzaamheden. Er is een ploeg 
voor de buitenwerkzaamheden en een ploeg voor de binnenwerkzaamheden. De uitvoering van 
buiten- en binnenwerkzaamheden is meestal niet gelijktijdig of aansluitend. Beide ploegen 
werken zoveel mogelijk volgens de volgorde van de routing. De projectbegeleider of uitvoerder 
overlegt met u wanneer werkzaamheden die voor u mogelijk hinder veroorzaken worden 
uitgevoerd. Andere werkzaamheden vinden doorlopend plaats. 
 
De grote binnenwerkzaamheden, zoals vernieuwing van keuken, badkamer en/of toilet, duren 
bij elkaar ongeveer vijftien werkbare werkdagen. Andere binnenwerkzaamheden en de 
afwerking voeren we voor, tijdens of na deze periode uit. 
 
De afronding 
 
De oplevering 
Zijn de werkzaamheden in en aan uw woning gereed? Dan wordt uw woning opgeleverd. Samen 
met de kwaliteitscontroleur en/of projectbegeleider of uitvoerder loopt u uw woning door om de 
werkzaamheden te controleren. Eventuele gebreken en onvolkomenheden worden genoteerd op 
de opleveringstaat, die de projectbegeleider of uitvoerder bij zich heeft. Tijdens de oplevering 
bepaalt de kwaliteitscontroleur of projectbegeleider of uitvoerder ook de hoogte van het bedrag 
van de ongemakkentoeslag en/of huurvermindering. Meer informatie hierover vindt u in het 
hoofdstuk ‘Vergoedingen’. 
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Werkzaamheden 
  
Mooiland voert bij projectmatig onderhoud alleen werkzaamheden uit die noodzakelijk zijn. Alle 
woningen worden afzonderlijk beoordeeld en de werkzaamheden zijn niet voor elke woning 
hetzelfde.  
 
Onderstaande werkzaamheden gelden voor het hele project en zijn dus niet allemaal op uw 
woning van toepassing. De werkzaamheden in en/of aan uw woning worden met u besproken. 
 
Buitenwerkzaamheden  
Waar nodig voeren wij de volgende werkzaamheden uit:  
 
Dak 
! Schoonmaken en controleren dakgoten en vervangen hemelwaterafvoeren. 
! Reinigen en herstellen schoorstenen. 
! Verwijderen asbestkanaal. 
! Aanbrengen van 4-pans dakraam. 
 
Buitenkozijnen inclusief ramen en deuren (geldt alleen voor de 46 woningen) 
! Vervangen buitenkozijnen inclusief ramen en deuren. Nieuwe en bestaande ramen en deuren 

worden, daar waar mogelijk voorzien van isolatieglas, ventilatieroosters en nieuw hang- en 
sluitwerk volgens het Mooiland-keurmerk. Voor uw nieuwe voordeur kunt u kiezen uit 
verschillende modellen. Zie hoofdstuk ‘Keuzemogelijkheden’. 

 
Schilderwerk 
! Het houten WC-kozijn aan buiten- en binnenzijde, n.a.v. het monteren geïsoleerd hardglazen  

raam, aflakken in de kleur gebroken wit (RAL 9001). 
! De voordeuren aan de buiten- en binnenzijde, n.a.v. het plaatsen isolatieglas, aflakken in de 

kleur Rood. (geldt alleen voor de 73 woningen). 
! Het bestaande houten gevelkozijn bij voordeur aan de buiten- en binnenzijde aflakken in de 

kleur gebroken wit (RAL 9001). (geldt alleen voor de 46 woningen) 
 
Gevelwerken 
! Herstel van loszittend voegwerk van de buitengevels. 
! Reparatie van scheurvorming in het metselwerk. 
! Isolatie van spouwmuren (waar mogelijk). 
 
Binnenwerkzaamheden 
Waar nodig voeren wij de volgende werkzaamheden uit: 
 
Mechanische ventilatie 
! Aanbrengen van mechanisch afzuigsysteem (indien mogelijk). In de meeste gevallen zal 

daar waar mogelijk, getracht worden de keuken en de badkamer-/doucheruimte hierop aan 
te sluiten. Hiervoor moeten nieuwe leidingen aangebracht worden.  
 

Gas en elektra 
! Controle van het gasleidingnet. 
! Controle en uitbreiding van elektra-installatie en schakelmateriaal. 
 
Binnendeuren 
! Controleren hang- en sluitwerk van de binnendeuren en zo nodig herstellen of vervangen. 
 
Zolder  
! Isoleren en afwerken van zolder, voor zover mogelijk. 
 
Asbest 
! Er is op asbest geïnventariseerd door een gespecialiseerd bedrijf. Als er in uw woning of 

berging asbest aanwezig is, wordt dit op deskundige wijze verwijderd. Het verwijderen van 
asbest kan behoorlijk ingrijpend zijn. Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld tijdelijk niet in 
uw woning kunt verblijven omdat het asbest gesaneerd moet worden. Deze werkzaamheden 
worden altijd in overleg met u ingepland en uitgevoerd. 
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Keuzemogelijkheden 
 
Mooiland vindt het belangrijk dat uw woning ook echt uw eigen stek is. Een woning waarin u 
zich prettig voelt en comfortabel woont. En die zoveel mogelijk naar eigen smaak is ingericht. 
Daarom kunt u bij projectmatig onderhoud onder andere kiezen uit verschillende kleuren, 
modellen en extra’s. 
 
Het keuzeformulier 
Als u een keuzemogelijkheid heeft voor een voordeur en/of schilderwerk? Dan kunt u kiezen uit 
verschillende modellen en kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Vul dit dan in op het 
keuzeformulier en onderteken het (voorbeeld zie bijlage Voorbeeld keuzeformulier kleur 
buitendeuren en Voorbeeld keuzeformulier voordeur).  
 
Voordeur 
Mooiland biedt keuze uit drie verschillende modellen. De modellen kunt u bekijken in bijlage 
Keuzeformulier voordeur.  
 
Kleur buitendeuren 
Mooiland biedt keuze uit drie kleuren voor de buitenzijde van buitendeuren. De kleuren kunt u 
bekijken in bijlage voorbeeld keuzeformulier kleur buitendeuren.  
 
 
 

 
 
 
WMO-aanpassing in uw woning 
Het is mogelijk dat we aangebrachte medische voorzieningen, bijvoorbeeld een douchezitje of 
beugels, tijdelijk moeten verwijderen. Deze voorzieningen worden na de werkzaamheden weer 
teruggeplaatst. Verkeert de voorziening in slechte staat of zijn er nieuwe aanpassingen nodig in 
uw woning? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente. Met goedkeuring van de gemeente kunnen 
wij, tijdens de projectmatig onderhoud werkzaamheden, de voorziening vervangen of een 
nieuwe aanbrengen. 
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Vergoedingen 
 
Bij projectmatig onderhoud worden er meerdere ingrijpende werkzaamheden aan uw woning 
uitgevoerd. Daarom biedt Mooiland u, afhankelijk van welke werkzaamheden er in welke ruimte 
zijn uitgevoerd, een tegemoetkoming aan. Dit kan zijn in de vorm van een tijdelijke 
huurvermindering en/of een ongemakkentoeslag.  
 
Tijdens de oplevering van uw woning stelt de kwaliteitscontroleur of projectbegeleider de hoogte 
van de vergoeding(en) vast. Dan is pas met zekerheid te zeggen welke werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. De kwaliteitscontroleur of projectbegeleider vult deze bedragen in op de formulieren 
ongemakkentoeslag en huurvermindering. De vergoedingen worden uitbetaald of verrekend 
zodra wij deze formulieren getekend van u retour hebben ontvangen. 
 
Tijdelijke huurvermindering 
U komt in aanmerking voor tijdelijke huurvermindering als u lange tijd geen gebruik kunt 
maken van een ruimte of voorziening. De tijdelijke huurvermindering is een compensatie voor 
het verminderde woongenot. Bijvoorbeeld als het toilet, de keuken en/of de badkamer inclusief 
het tegelwerk vervangen worden. Wordt het tegelwerk in deze ruimtes niet vervangen? Dan 
heeft u geen recht op tijdelijke huurvermindering, omdat de werkzaamheden slechts van korte 
duur zijn. De hoogte van de tijdelijke huurvermindering is afhankelijk van de ruimte waarvan u 
geen of gedeeltelijk gebruik heeft kunnen maken en de duur van de werkzaamheden. De 
tijdelijke huurvermindering is een kortingspercentage op één maandhuur (netto kale huurprijs). 
 
! Toiletruimte compleet vernieuwen inclusief tegelwerk     15%       
! Keuken compleet vernieuwen inclusief tegelwerk      20%     
! Badkamer compleet vernieuwen inclusief tegelwerk     25%      
! Combinatie complete toilet en keuken (beiden met tegelwerk)   30%      
! Combinatie complete toilet en badkamer (beiden met tegelwerk)   30%      
! Combinatie complete keuken en badkamer (beiden met tegelwerk)   35%      
! Combinatie complete toilet, keuken en badkamer (allen met tegelwerk)   40%      
! Vernieuwen compleet dak waarbij de slaapkamers zich rechtstreeks   

onder het dak bevinden *)        35%    
! Combinatie vernieuwen compleet dak waarbij de slaapkamers zich  

rechtstreeks onder het dak bevinden *) en één of meerdere andere  
werkzaamheden zoals hierboven vermeld.      45%  

  
*)  het gaat hierbij om werkzaamheden waarvoor de ruimte onder het dak vrijgemaakt moet worden. 
 
Ongemakkentoeslag 
De ongemakkentoeslag is bedoeld ter compensatie van de ongemakken die het gevolg zijn van  
het projectmatig onderhoud, zoals vrije dagen die u moet opnemen of kleine herstellingen en 
werkzaamheden die u zelf moet uitvoeren. Bijvoorbeeld het vermaken van gordijnen, opnieuw 
schilderen of behangen. De totale vergoeding voor de ongemakkentoeslag bedraagt maximaal  
€ 500,- per woning. 
 
! Toiletruimte vernieuwen inclusief vervanging van tegelwerk         €   50,-   
! Keuken vernieuwen inclusief vervanging van tegelwerk     €   75,- 
! Badkamer vernieuwen inclusief vervanging van tegelwerk          € 100,- 
! Verplaatsen of vergroten badkamer         € 100,- 
! Vernieuwen compleet dak waarbij de slaapkamers zich rechtstreeks   

onder het dak bevinden             € 250,-  
! Aanbrengen gipsplaten plafonds, per ruimte (max. € 75,- per woning)    €   25,- 
! Alle kozijnen met ramen en deuren op één verdieping       € 100,- 
! Alle kozijnen met ramen en deuren op twee verdiepingen    € 200,- 
 
Alternatieve voorzieningen 
Heeft u tijdens de warme opname met de projectbegeleider in de overeenkomst vastgelegd dat 
u gebruik maakt van alternatieve voorzieningen, zoals een toiletunit, of alternatieve 
woonruimte? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de tijdelijke huurvermindering of 
ongemakkentoeslag. Als u gebruik maakt van een tijdelijke huurwoning brengen wij u geen 
extra huurprijs in rekening. U ontvangt hiervoor geen verhuiskostenvergoeding. 
Meer informatie over alternatieve voorzieningen vindt u in het hoofdstuk ‘Afspraken, 
voorzorgsmaatregelen en voorzieningen’. 
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Huurprijs na het projectmatig onderhoud 
Voor het projectmatig onderhoud betaalt u geen kosten. Ook niet in de vorm van 
huurverhoging. Eventuele kosten voor tijdelijke voorzieningen (zoals een chemisch toilet) neemt 
Raedts op zich. Voor het aanbrengen van bepaalde verbeteringen en extra voorzieningen, zoals 
isolatieglas, worden punten toegevoegd aan de woningwaardering van uw woning. Het kan dat 
dit van invloed is op de jaarlijkse huurverhoging. Kiest u voor extra individuele verbeteringen, 
zoals een cv-installatie of een extra radiator? Dan heeft dit direct gevolg voor de maandelijkse 
huur van uw woning. 
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Afspraken, voorzorgsmaatregelen en voorzieningen 
 
Om het projectmatig onderhoud goed te laten verlopen heeft Mooiland samen met Raedts 
Bouwbedrijf afspraken gemaakt en voorzorgsmaatregelen getroffen. Hieronder ziet u daar een 
overzicht van. Naast de medewerkers van Mooiland en Raedts is het ook belangrijk dat u zich 
als bewoner hieraan houdt.  
 
Algemeen 
• Alle werknemers van Mooiland, Raedts en haar onderaannemers kunnen zich legitimeren. 

Vraagt u daar gerust om.  
• Wij verzoeken u uw waardevolle zaken veilig op te bergen. 
• Raedts Bouwbedrijf ruimt ’s avonds het afvalmateriaal op. Dit opruimen zal misschien niet zo 

grondig gebeuren zoals u dat zelf doet. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
• Het bouwafval moet gescheiden afgevoerd worden. De overheid stelt strenge milieueisen aan 

de manier waarop bouwafval verwerkt wordt. Voldoen wij hier niet aan, dan kan dit leiden 
tot hoge boetes. Daarom maakt Mooiland hier afspraken over met Raedts Bouwbedrijf. Maar 
ook verzoeken wij u dringend om geen huis- en grofvuil in de bouwafvalcontainers te gooien. 

• Raedts Bouwbedrijf maakt vooraf duidelijke afspraken met u wanneer u voor welke ruimten 
welke maatregelen moet treffen. Bijvoorbeeld het tijdelijk verwijderen of afdekken van 
meubilair, lampen, planten, gordijnen of rails. 

• U zorgt zelf voor het afdekken van uw eigendommen. Als u hiervoor geen materiaal heeft, 
kunt u de uitvoerder vragen om afdekmateriaal (folie).  

• Als tijdens de werkzaamheden de vloerbedekking niet tijdelijk kan worden verwijderd, zorgt 
het bouwbedrijf voor het afdekken hiervan in de loopruimten, zoals de entree, trapopgang en 
overloop. 

• Uw woning wordt ’s avonds zoveel mogelijk wind- en waterdicht gemaakt. 
• In het belang van uw veiligheid adviseren wij u om de ruimtes waarin gewerkt wordt niet te 

betreden. Als u toch in deze ruimtes moet zijn, doet u dit op eigen risico. 
 
Voorzieningen 
! Als u onvoldoende mogelijkheden heeft om uw spullen op te slaan dan kunnen wij zorgen 

voor extra opslagruimte.  
! Bij werkzaamheden aan het toilet proberen we de closetpot na werktijd terug te plaatsen. 

Hierbij kunt u eventueel spoelen met water uit een emmer. Als u het toilet in uw woning 
helemaal niet kunt gebruiken, kunnen we zorgen voor een vervangende voorziening, 
bijvoorbeeld een chemisch toilet, een mobiele toiletunit of u kunt gebruik maken van het 
toilet in de uitvoerderswoning.  

! Als u geen mogelijkheid heeft om te koken in uw eigen woning of elders, zorgen wij voor een 
alternatieve kookgelegenheid, bijvoorbeeld in de uitvoerderswoning.  

! Als er geen gelegenheid is om te douchen in uw woning of elders, zorgen wij zo nodig voor 
een alternatieve douchegelegenheid, bijvoorbeeld in de uitvoerderswoning of in een mobiele 
douche-unit.  

! Werkzaamheden aan de cv-installatie duren in de regel niet langer dan één dag. Mochten 
deze werkzaamheden toch langer duren, dan zorgen wij zo nodig voor alternatieve 
verwarming. 

! Wij streven ernaar dat u tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk een eigen plek in uw 
woning behoudt. Als dit niet kan, zoeken wij samen met u een oplossing, bijvoorbeeld 
fasegewijze aanpak van uw woning in plaats van alles in één keer of het afschermen van een 
gedeelte van een ruimte in uw woning. 

! Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden niet in de woning kunt blijven (bijvoorbeeld 
door ziekte of hoge leeftijd). Wij zullen dan maatwerk proberen te leveren en mogelijk voor 
een tijdelijk alternatieve woonruimte zorgen. 

! Het gebruik van alternatieve voorzieningen of alternatieve woonruimte leggen wij schriftelijk 
vast in een overeenkomst. 

 
Zelf aangebrachte voorzieningen 
! Wij houden zo veel mogelijk rekening met de bestaande wandafwerking en het schilderwerk 

in uw woning. Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan wanden, stucwerk, granol, 
behang of schilderwerk. Deze schade wordt zo goed mogelijk hersteld. 

! Overige (herstel)werkzaamheden zoals opnieuw schilderen of behangen moet u zelf 
uitvoeren. Als hieraan kosten zijn verbonden, kunt u hiervoor de ongemakkentoeslag 
gebruiken. 
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! Als er voorzieningen zijn die u zelf heeft aangebracht (bijvoorbeeld betimmeringen, andere 
afwerkingen of bekabeling) en deze belemmeren of beletten de uitvoering van de 
werkzaamheden, dan overlegt de uitvoerder met u of deze verwijderd moeten worden. U 
bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering en terugplaatsing hiervan.  

! Wij voeren geen onderhoudswerkzaamheden uit aan zelf aangebrachte voorzieningen of 
aanbouwen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

! Soms moeten rolluiken of zonweringen verwijderd worden omdat de kozijnen vervangen 
worden. Deze worden door de aannemer verwijderd en na de werkzaamheden weer 
teruggeplaatst. Als er onderdelen versleten zijn (bijvoorbeeld linten), moet u deze zelf 
vervangen en bekostigen.  
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Schade of klachten 
 
Schade 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er tijdens de werkzaamheden schade ontstaan aan uw 
eigendommen. Mooiland heeft als opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid over het project 
en ziet erop toe dat de gemaakte schade goed wordt afgehandeld. Is er door de uitgevoerde 
werkzaamheden schade ontstaan? Meldt u dit dan binnen 24 uur bij de uitvoerder van Raedts 
Bouwbedrijf. Als de schade niet op korte termijn kan worden hersteld, dan kunt u een 
schadeformulier aanvragen bij de uitvoerder. Hiermee kunt u ons, binnen een week na de 
schadedatum, schriftelijk aansprakelijk stellen.  
 
Wanneer door Mooiland wordt vastgesteld dat de schade aan uw woning of inboedel is ontstaan 
door werkzaamheden en buiten uw schuld om, dan wordt deze door ons hersteld. Stelt u ons 
aansprakelijk voor de schade als gevolg van werkzaamheden, maar wordt dat niet door ons 
vastgesteld, dan ligt de verdere bewijslast hiervoor bij u. 
 
Klachten  
Over werkzaamheden 
Tijdens de werkzaamheden kunt u met klachten terecht bij de uitvoerder van Raedts 
Bouwbedrijf of de woonconsulent van Mooiland. Wij stellen alles in het werk om uw klacht zo 
snel mogelijk te verhelpen. Het is belangrijk dat u uw klacht binnen 24 uur meldt. De klacht kan 
ook pas opgelost worden als het bij ons bekend is.  
 
Over niet-werkzaamheden 
Bent u het niet eens met de uitvoering van het beleid van Mooiland of bent u van mening dat u 
onjuist bent behandeld? Dan kunt u een brief sturen naar Mooiland, Postbus 140, 5360 AC 
Grave. Beschrijf hierin uw klacht zo duidelijk mogelijk. Binnen vijf werkdagen krijgt u van ons 
een ontvangstbevestiging. Binnen tien werkdagen daaropvolgend (hier streven we naar) krijgt u 
een inhoudelijk antwoord over hoe we de klacht willen oplossen. 
 
Bent u niet tevreden over de oplossing van de klacht? Dan kunt u uw klacht richten aan de 
Geschillencommissie. U heeft daar zes weken de tijd voor. Het beleid kunt u bij deze commissie 
niet ter discussie stellen. Voor informatie over de werkwijze van de Geschillencommissie kunt u 
contact met Mooiland opnemen via telefoonnummer 088-450 10 10. 
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Tot slot 
 
Mooiland  en Raedts Bouwbedrijf hoopt dat u met deze brochure voldoende informatie heeft 
over de aanstaande werkzaamheden in uw woning. En dat u een goed beeld hebt gekregen van 
wat u allemaal kunt verwachten. Wij verwachten dat de werkzaamheden tot een mooi resultaat 
leiden, waar u met tevredenheid op terugkijkt. Als woningcorporatie streeft Mooiland ernaar dat 
onze huurders nog lang en met veel plezier in hun woning kunnen blijven wonen! 
 
Heeft u nog vragen? 
Blijf niet met uw vraag rondlopen. Stel ze aan de medewerkers van Raedts Bouwbedrijf, zij 
helpt u graag verder. Telefoonnummer: 0478-58 14 69. 
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Bijlage: Voorbeeld akkoordverklaring projectmatig onderhoud 
 
AKKOORDVERKLARING PROJECTMATIG ONDERHOUD__________________________  

(t.a.v. Bas Derkx) 
 
Ondergetekende(n) - hierna te noemen huurder - in aanmerking nemende dat: 
! de door de huurder gehuurde woning deel uitmaakt van het complex woningen, waarvoor in 

opdracht van Mooiland een plan is opgesteld voor projectmatig onderhoud met meer 
wooncomfort; 

! dit plan is vastgesteld in de brochure “projectmatig onderhoud , aantal woningen in plaats 
van Jaartal, wat de huurder tijdig ontvangt of heeft ontvangen van Mooiland; 

! in deze brochure de voorwaarden staan beschreven waaronder Mooiland de werkzaamheden 
van projectmatig onderhoud en geriefverbeteringen zal uitvoeren. 

 
verklaart: 
 
1. bekend te zijn en akkoord te gaan met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 

aan het gehuurde, zoals Raedts Bouwbedrijf mondeling heeft toegelicht en beschreven in de 
bovengenoemde brochure; 

2. bekend te zijn en akkoord te gaan met de wijzigingen en verbeteringen, die door Mooiland  
aan het gehuurde worden aangebracht, zoals Raedts Bouwbedrijf mondeling heeft toegelicht 
en beschreven in de bovengenoemde brochure; 

3. akkoord te gaan met de door Mooiland aangeboden financiële tegemoetkoming, zoals door 
Raedts Bouwbedrijf mondeling toegelicht en beschreven in de bovengenoemde brochure; 

4. zijn/haar volledige medewerking te verlenen om het onderhoud aan het gehuurde te kunnen 
laten uitvoeren volgens de aanwijzingen en planning, zoals Raedts Bouwbedrijf mondeling 
heeft toegelicht en beschreven in de bovengenoemde brochure. Huurder realiseert zich in dit 
verband dat eventuele kosten die ontstaan doordat Mooiland of Raedts Bouwbedrijf, door 
nalatigheid van de huurder, de woning niet kan betreden, bij de huurder in rekening worden 
gebracht; 

5. ermee bekend te zijn dat de noodzakelijke werkzaamheden geen directe gevolgen hebben 
voor de huurprijs, maar verbeteringen wel. Ook de puntentelling van het woningwaardering 
stelsel wordt door Mooiland aangepast; dit kan bij de jaarlijkse huurverhoging invloed 
hebben. 

 
 
Naam huurder :    
Adres :    
Postcode / woonplaats :     
Tel. nr.:    
VHE nummer :    
 
 
Aldus overeengekomen te    
datum    
 
 
 
     
handtekening huurder/ster  handtekening Raedts Bouwbedrijf namens Mooiland  
 
 
 
 
 
 
 
     Theo van Rens, projectbegeleider. 
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Keuzeformulier voordeur  (geldt alleen voor de 46 woningen) 
 
Bepaal zelf het type/kleur van uw nieuwe voordeur___________________________ 
 
1. Type voordeur 
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om uw woning een heel eigen uitstraling te geven. 
Wij bieden u de keuze uit drie type voordeuren. Onderstaand ziet u de verschillende modellen. 
Graag vernemen wij van u welke voordeur u kiest. U kunt uw keuze kenbaar maken door het 
vakje van de betreffende deur aan te kruisen. 
 

          
              
□ Model wk7112      □ Model wk7113        □ Model wk7114 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Kleurstelling voordeur 
Tevens stellen wij u in de gelegenheid om een kleurkeuze te maken. U heeft de keuze uit 3 
kleuren. Deze kleuren worden toegepast op uw voor- /achter en of bergingsdeur. Graag 
vernemen wij van u welke kleur u kiest. U kunt uw keuze kenbaar maken door het vakje van de 
betreffende kleur aan te kruisen. 
 
□   Robijnrood RAL 3003      □  Groenblauw RAL 5001             □ Muisgrijs RAL 7005 

                                                  
                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Telefoonnummer waar u te bereiken bent: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 


