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De werkzaamheden worden in meerdere  
fases uitgevoerd 
Dit komt bijvoorbeeld doordat het glas niet allemaal in 
een keer vervangen kan worden. De grote ruiten van de 
woonkamer worden namelijk eerst geplaatst voordat de 
steiger opgebouwd wordt. Anders kunnen we er niet meer bij. 
Wanneer de steiger staat, pakken we de rest van het glas op. 
We behandelen dan het houtrot en voeren het schilderwerk 
uit. Bij deze nieuwsbrief ziet u een voorbeeldplanning.  
Tijdens het huisbezoek ontvangt u een ingevulde planning.

Het kan zijn dat u uw auto op een andere plek  
moet parkeren
Bij het vervangen van de grote ruiten is er een kraan nodig. 
Deze kraan neemt veel ruimte in beslag. Mogelijk is het nodig 
dat we hiervoor de weg moeten afzetten. Wanneer dit voor u 
het geval is, ontvangt u hierover een brief. 

Inleiding
We zijn druk bezig met werkzaamheden in uw straat en 
aan uw woning. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Uw gevel wordt (na-)geïsoleerd
Als in uw woning de spouwmuur nog niet is geïsoleerd, wordt 
dit nu volledig gedaan. Wanneer dit in het verleden al wel is 
gedaan, wordt de spouw na-geïsoleerd. Op de foto ziet u het 
resultaat (de lichte kleur is nieuwe isolatie).

Goede ventilatie is belangrijk
Uw woning is na de renovatiewerkzaamheden uitstekend 
geïsoleerd. In elke woning komt namelijk veel vocht vrij door 
koken, wassen en douchen. Vocht in de woning is slecht voor 
uw gezondheid. Het kost meer energie om een vochtige 
woning op te warmen. Na de renovatiewerkzaamheden 
ontvangt u een ventilatiekaart. Daarmee helpen we u om  
uw woning goed te ventileren. 

Plak geen raamfolie of stickers op uw nieuwe ramen
Uw woning heeft na het afronden van de renovatiewerk-
zaamheden HR++glas. Dit zorgt voor betere isolatie. 
Belangrijk bij HR++ glas is om ervoor te zorgen dat er 
geen thermische breuk in het glas kan komen. De grootste 
oorzaak van thermische breuken is raamfolie of stickers op 
het raam. Schade die ontstaat door een thermische breuk 
wordt niet vergoed vanuit de glasverzekering.

Lees verder op de achterzijde >
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bewonerszaken@onderpand.nl  
of 06 - 11 73 31 79.



Er wordt geen kattenluik in uw nieuwe deur 
aangebracht
Tijdens de werkzaamheden worden er nieuwe voor -en 
achterdeuren geplaatst. Wanneer u dit toch zelf doet, vervalt 
de garantie op de deur. Op het moment dat u de woning 
verlaat, is het nodig deze deuren in oude staat terug te 
brengen.

Rookmelders zijn sinds kort verplicht in elke woning
Er zijn al bij een aantal woningen rookmelders geplaatst. 
Wanneer er in uw woning nog geen rookmelders zijn 
geplaatst, worden deze tijdens de verduurzaming ook 
opgehangen. 

Tijdens de kerstsluiting laten we geen steigers bij  
uw woning staan
Tussen 21 december en 8 januari worden er geen werkzaam-
heden uitgevoerd in verband met onze kerstsluiting. Wij zijn 
vanaf maandag 9 januari 2023 weer aanwezig.

Ervaring van een bewoner

“Omdat ik op vakantie ging, heb ik voordat de 
werkzaamheden in onze wijk gepland stonden al 
contact opgenomen met de Woonmensen. Ik werd 
toen al snel gebeld door Onderpand om een afspraak 
te maken voor een huisbezoek. Alles is toen duidelijk 
uitgelegd en ik kreeg een duidelijke planning.

In eerste instantie zag ik best tegen de werkzaamheden 
op, maar het is me uiteindelijk heel erg meegevallen. 
Je went aan het geluid rondom je woning, de mede-
werkers werken netjes en zijn allemaal erg aardig.  
Er was ook ruimte voor humor dus ik heb ook genoeg 
gelachen.

Natuurlijk zit er ook weleens iets tegen, maar daar 
ben ik heel makkelijk in. Ik denk dan dat komt wel.
Ik ben erg tevreden, van mij heeft Onderpand een 
tien gekregen!”

Wij wensen u prettige feestdagen 
en alvast een gezond nieuwjaar.


