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Inleiding 

 

Onderhoud en verbetering van woningen brengt veel met zich mee. Deze werkzaamheden zijn vaak 

ingrijpend. Daarom is een goede samenwerking tussen u, Oosterpoort en de aannemer belangrijk. Zo 

werken we samen aan een succesvolle uitvoering. Deze brochure is opgesteld om u te informeren. In 

deze brochure leest u waar u op kunt rekenen. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent. 

 

De informatie in deze brochure is enkel van toepassing op werkzaamheden die: 

 

 projectmatig worden uitgevoerd (dus niet over een woning die individueel wordt aangepakt); 

 naast onderhoud ook verbeteringen en/of grote veranderingen bevatten; 

 niet zo ingrijpend zijn dat u uw woning (tijdelijk) moet verlaten; 

 naast werkzaamheden aan de buitenkant uw woning,  óók werkzaamheden in uw eigen woning 

bevatten;  
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Begrippenlijst 
 

Ketenpartner: 

Bedrijf (aannemer) waar Oosterpoort mee samenwerkt. 

 

Huisbezoek: 

Een of meerdere medewerkers van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren komt bij  

u persoonlijks op bezoek om een en ander toe te lichten en afspraken te maken. 

 

Bewonersbijeenkomst: 

Bijeenkomst waar u, samen met alle andere huurders waar werkzaamheden worden uitgevoerd, 

voor wordt uitgenodigd.  Dit zal plaats vinden in een ontmoetingscentrum, bij u in de buurt. 

 

Uitvoerder: 

Leidinggevende van het bedrijf. Deze persoon is uw aanspreekpunt  tijdens de werkzaamheden. Hij 

zal vrijwel altijd aanwezig zijn. 

 

ZAV: 

Zelf Aangebrachte Verandering.  Veranderingen en voorzieningen die u zelf in uw woning heeft 

aangebracht of heeft overgenomen van een vorige huurder.  Deze zijn van u en hiervoor bent u 

zelf verantwoordelijk. Voorbeeld: rolluiken, garage, dakkapel, aanbouw, overkapping, kachel etc. 

 

WMO: 

Wet Maatschappelijk Ondersteuning.  Voorziening die u van de gemeente heeft gekregen om 

(langer) in uw woning te kunnen wonen. Deze voorzieningen zijn niet van Oosterpoort maar van u 

zelf of de gemeente. Voorbeeld: traplift, beugels, verhoogd toilet, deuropener etc. 

 

 

 

 

1.  Informatie en voorlichting 

 

1.1 Eerste aankondiging  van de werkzaamheden 

Oosterpoort werkt samen met een aantal vaste bedrijven (ketenpartners) die de werkzaamheden aan 

uw woning uitvoeren. Als werkzaamheden aan uw woning gaan plaatsvinden, krijgt u van Oosterpoort 

een brief. Dit is de ‘eerste aankondiging’ en wordt altijd verstrekt door Oosterpoort. Alle overige 

informatie ontvangt u daarna van de ketenpartners.  

In de eerste aankondiging van Oosterpoort staat nog niet wat de exacte werkzaamheden zijn. Wel dat 

er plannen zijn voor groot onderhoud, in welk jaar dit gaat gebeuren en welk bedrijf de 

werkzaamheden coördineert. Na ontvangst van deze brief  ontvangt u verdere informatie van dit 
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bedrijf. Ook kunt u vanaf dat moment in uw buurt medewerkers van dit bedrijf verwachten. Zij maken 

een algemene opname van een aantal woningen  uit het project (steekproef). Zo vormen zij een 

eerste beeld van de werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud en de verbetering van de 

woningen in het project. 

 

 

1.2 Huisbezoek 

Als grotendeels duidelijk is welke werkzaamheden worden uitgevoerd, volgen de huisbezoeken. Ook 

wel “warme opnames” genaamd. Dan is er aandacht voor uw specifieke situatie. 

 

In een persoonlijk gesprek bij u thuis wordt u door het uitvoerend bedrijf geïnformeerd over: 

 de geplande werkzaamheden en het verdere verloop; 

 uw rechten en plichten; 

 door u zelf aangebrachte veranderingen in uw woning, die van invloed zijn op de 

werkzaamheden (hierover leest u meer in paragraaf 3 van deze brochure); 

 eventuele keuzes die u kunt maken; 

 

Ook inspecteert het bedrijf in uw bijzijn uw woning van binnen en van buiten. Daarbij worden ook 

enkele foto’s gemaakt. De aannemer maakt met u  afspraken over wat partijen van elkaar kunnen 

verwachten. We maken hiervan een verslag dat beide partijen tekenen. U krijgt een kopie van dit 

verslag. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. En weet u waar u aan toe bent en waar u op kunt 

rekenen.  

 

 

1.3 Bewonersbijeenkomst 

In overleg met de huurdersbelangenvereniging HV-Woonbelang, wordt er eventueel een 

bewonersavond georganiseerd. Dit is afhankelijk van het aantal woningen en de werkzaamheden aan 

uw woning. Tijdens de bewonersavond worden alle algemene zaken van het project nog eens aan u 

gepresenteerd en kunt u alsnog vragen stellen. Er wordt op een bewonersavond niet ingegaan op 

individuele zaken, deze worden door de uitvoerder (dat is de persoon die de werkzaamheden aan uw 

woning coördineert) met u persoonlijk besproken. Elke betreffende huurder krijgt een hand-out (afdruk 

op papier) van de presentatie. 

Bij deze bijeenkomst is ook HV-Woonbelang aanwezig. Zij kunnen u ook informeren over uw rechten 

en plichten en stellen bij voldoende  interesse en indien nodig een projectcommissie samen.  

De projectcommissie is een belangrijke schakel tussen de bewoners en het uitvoerende bedrijf. 

Gedurende het hele traject wordt de projectcommissie geïnformeerd over en betrokken bij de 

voortgang. Als er al een bewonerscommissie in uw complex of buurt bestaat, dan vindt bij voorkeur 

het overleg plaats met de bestaande bewonerscommissie.  
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1.4 Tijdens de werkzaamheden 

De aannemer richt in uw buurt een bouwplaats in. Deze plek is het 'thuishonk' van alle medewerkers 

die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken. Deze locatie wordt onder andere gebruik 

voor eten en toiletbezoek. Naast een opslagruimte van materiaal en een schaftlokaal is er een ruimte 

waar u de uitvoerder) regelmatig kunt vinden. Als u vragen heeft, kunt u hem aanspreken.  Heeft u 

meer vragen die de uitvoerder niet kan beantwoorden? Neemt u dan gerust contact op met 

Oosterpoort. 

 

Wij verwachten van u dat u de aannemer in de gelegenheid  stelt de werkzaamheden uit te voeren. Dit 

betekent dat u er voor zorgt dat de plaats waar gewerkt moet worden bereikbaar is. En dat u 

maatregelen neemt om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Indien gewenst ontvangt u van 

de aannemer afdekfolie om uw eigen spullen zoveel mogelijk te beschermen. Ook worden er door de 

aannemer eventueel nog extra beschermstroken aangebracht op vloerdelen waar veel wordt gelopen. 

Werknemers moeten zich netjes gedragen en hun rommel zelf opruimen.  Als u hierover niet tevreden 

bent, kunt u de uitvoerder hierop aanspreken. 

U wordt op tijd geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Duidelijk moet zijn wanneer u 

aanwezig moet zijn, hoeveel tijd de aannemer voor iedere woning nodig heeft en welke overlast u 

daarvan ondervindt. Door o.a. weersinvloeden kan deze planning veranderen. U wordt hier dan  zo 

spoedig mogelijk over  geïnformeerd. Om de overlast van de werkzaamheden te beperken en de 

planning zo strak mogelijk te houden worden er tijdens de renovatie, geen badkamer-, toilet- en 

keuken-renovaties uitgevoerd. Als dit nodig mocht zijn, worden deze na de renovatie uitgevoerd. 

 

 

1.5 Oplevering van de werkzaamheden 

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, levert de uitvoerder de woning op. Dit doet hij samen met u. 

Als er nog  gebreken aan de woning zijn, worden deze vermeld op een opleveringsformulier dat door u 

en de aannemer wordt ondertekend. Ook hiervan krijgt u een kopie.  

 

De vermelde gebreken worden binnen 3 weken na ondertekening van het opleveringsformulier,  maar 

uiterlijk binnen de garantie- en onderhoudstermijn van 3 maanden verholpen.  

 

Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u een enquêteformulier waarin wij de 

klanttevredenheid willen meten. Hier kunt u aangeven hoe u de renovatie heeft ervaren. Uw 

opmerkingen gebruiken wij om toekomstige renovaties nog beter te laten verlopen. 
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2 Tegemoetkoming en vergoedingen 

 

2.1 Hoogte tegemoetkoming  

Als de werkzaamheden in uw woning voor veel ongemak zorgen, en we dus kunnen praten over 

verminderd woongenot, kunt u een tegemoetkoming voor dit ongerief ontvangen.  

Duren de werkzaamheden in uw woning (binnen) langer dan 10 werkdagen én is er gedurende al 

deze 10 dagen sprake van veel overlast? Dan krijgt u de helft van uw maandhuur van ons terug. 

Duren deze werkzaamheden langer dan 20 werkdagen én is er sprake van veel overlast? Dan krijgt u 

de hele maandhuur van ons terug.  

Overlast is voor iedereen anders. Voor Oosterpoort is in ieder geval sprake van overlast als door de 

werkzaamheden voorzieningen in uw woning, zoals uw keuken, badkamer of toilet, niet bruikbaar zijn. 

Ook is sprake van overlast als u de woonkamer of slaapkamers helemaal niet kunt gebruiken. Er is 

geen sprake van overlast bij werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning, zoals het plaatsen 

van een steiger in uw tuin of het vervangen van dakpannen of voegwerk. 

 

De werkzaamheden hoeven niet aaneengesloten te worden uitgevoerd. Zo kan men drie dagen bezig 

zijn met het vervangen van de kozijnen en een week later twee dagen bezig zijn met het installeren 

van de mechanische installatie.  In totaal dus vijf dagen van overlast. 

 

De mate en de ernst van de overlast zal per werk in redelijkheid worden bekeken. Oosterpoort neemt 

een beslissing bij welke mate en ernst van overlast een tegemoetkoming van dit ongemak in de vorm 

van een verminderde maandhuur wordt verstrekt. Bovendien kan de huurder bij bijzondere 

omstandigheden een beroep doen op de hardheidsclausule (hierover leest u meer in paragraaf 7 van 

deze brochure). 

 

 

2.2 Standaard vergoeding 

Voor een aantal onkosten krijgt u een vergoeding. Deze staan hieronder vermeld. 

Let op: Het gaat hier niet om schade die per ongeluk is aangebracht tijdens de uitvoering van 

werkzaamheden. Hierover staat een en ander vermeld in hoofdstuk 6 
 

 Oosterpoort herstelt beschadigingen aan stucwerk van wanden en plafonds (en werkt deze 
glad en saus klaar af). 
De huurder krijgt daarnaast een vaste vergoeding voor de verdere afwerking.  

o € 25,- per wand voor sauswerk, 
o € 50,- per wand voor behang/spachtelputz/granol e.d. 

Dit geldt alléén voor de wanden en plafonds waar aan gewerkt is en die daadwerkelijk 
beschadigd zijn.   
 

 Gordijnen, vitrages en jaloezieën:  
Als deze niet meer passen, krijgt de huurder een vast bedrag van: 
€100,- per raam, voor ramen breder  dan 1,75m 
€ 50,-  per raam, voor ramen smaller dan 1,75m 
Oosterpoort beoordeelt dit en vergoedt tot een maximum van € 300,- 
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 Vloerafwerking:  
De huurder krijgt een vergoeding van € 20,-- per vierkante meter. 
Oosterpoort beoordeelt dit en vergoedt tot een maximum van € 500,- per woning. 
 
 

2.3 Uitbetaling 

Tijdens de oplevering kunt u aangeven op welke vergoeding u denkt recht te hebben. Als alle 

woningen uit het project zijn opgeleverd,  neemt Oosterpoort uw verzoek in behandeling. Indien uw 

aanvraag voor vergoeding door Oosterpoort wordt goedgekeurd, wordt deze op  uw bankrekening 

bijgeschreven. Krijgt Oosterpoort nog geld van u? Dan kunnen wij dat bedrag verrekenen met de 

vergoeding die u ontvangt.  

 

2.4 Onkostenvergoeding voor stroom en water.  

Mogelijk vraagt de aannemer u of hij tijdelijk stroom of water van u mag gebruiken. Hiervoor kunt u 

rechtstreeks met de aannemer afspraken maken voor een vergoeding. Het betreft hier alleen een 

vergoeding voor aanzienlijk langdurig gebruik, voor bijvoorbeeld water en elektra voor de schaftkeet. 

Niet voor het opladen van een accuboormachine of gebruik van ander elektrisch gereedschap dat kort 

gebruikt wordt. 

 

 

 

3 Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 

 

U heeft in uw woning misschien zelf een aantal dingen veranderd, aangepast of overgenomen.  

Dit worden de “Zelf Aangebrachte Veranderingen” genoemd (verder afgekort tot ZAV).  

Tijdens de huisbezoeken inventariseren onze ketenpartners de ZAV’s bij u in de woning.  

 

Als de ZAV  een belemmering is voor de onderhoudswerkzaamheden, moet u zelf de ZAV (laten) 

verwijderen of er voor  zorgen dat de ingeschakelde ketenpartner het onderhoud en de verbetering 

zonder extra kosten kan uitvoeren.  

U krijgt voor het verwijderen (en wellicht terugplaatsen) van de ZAV géén vergoeding. Tijdens de 

warme opnames (huisbezoeken) vertelt de ketenpartner  welke maatregelen u moet nemen  en welke 

ZAV u moet verwijderen om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. 

 

Ontstaat er schade aan uw Zelf Aangebrachte Verandering als gevolg van het verwijderen (en 

terugplaatsen) van de ZAV, dan is deze schade voor uw eigen rekening. 

Ontstaat er schade aan uw ZAV en is dat de aannemer verwijtbaar, dan kan de aannemer hier 

mogelijk voor aansprakelijk zijn. Dat kan natuurlijk alleen als u de nodige voorzorgsmaatregelen wel 

getroffen had om schade te voorkomen (zie ook artikel 6). 
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WMO 

Het is mogelijk dat u in uw woning WMO voorziening heeft zoals beugels bij het toilet, een traplift of 

deuropener. Deze hoeft u zelf niet weg te halen en terug te plaatsen.  

 

 

4 Bedrijven die u kunnen helpen 

 

In sommige gevallen zijn huurders niet in staat bepaalde werkzaamheden uit te voeren die van hen 

verwacht wordt. Het inschakelen van familie, kennissen of de buurt is dan een optie. Is dit niet 

mogelijk, dan kan Oosterpoort helpen bij het  zoeken van hulp. Men moet hier denken aan een 

klussen-  of schoonmaakbedrijf. Uiteindelijk geeft u zelf opdracht aan het bedrijf en moet u de kosten 

voor het uitvoeren van de werkzaamheden rechtstreeks aan het betreffende bedrijf betalen. 

Oosterpoort is in deze geen partij. 

Alleen in speciale gevallen kan Oosterpoort zorgen voor tijdelijke opslag. Oosterpoort zal dit 

beoordelen en hierover een beslissing nemen. 

 

  

5 Klachten 

 

Het kan zijn dat u tijdens de uitvoering van het project niet tevreden bent over de werkwijze van de 

aannemer. Eventuele meningsverschillen tussen u en de aannemer worden eerst voorgelegd aan 

Oosterpoort. Het kan ook voorkomen dat u tijdens de uitvoering van het project niet tevreden bent 

over de werkwijze van Oosterpoort.  Dan kunt u uw klacht bij de Klachtencommissie neerleggen. Hoe 

u dan moet handelen, staat omschreven in de brochure  ‘U heeft een klacht, wat nu?’. De brochure is 

verkrijgbaar bij Oosterpoort en is te downloaden via de website van Oosterpoort  

www.oosterpoortwoon.nl 

 

 

6 Schade 
 

U treft als huurder de afgesproken en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot 

huisraad en waardevolle spullen. Als u aan dit verzoek geen gehoor heeft gegeven, is Oosterpoort 

niet aansprakelijk voor de schade aan uw eigendommen. 

Als door een ketenpartner verwijtbare schade aan uw eigendommen is aangebracht, kunt u dit 

rechtstreeks melden aan de uitvoerder. Dit moet dan uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk gebeuren. Bij 

voorkeur met foto’s.  De uitvoerder kunt u vinden in de bouwkeet. De uitvoerder zal binnen twee 

werkdagen op uw melding reageren. Als u er voor gekozen heeft zelf uw eigendommen tijdelijk ergens 

anders op te slaan adviseren wij u om dat te melden bij uw verzekeraar, zodat u weet of er een 

eventuele  aanvullende verzekering nodig is. 
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7 Hardheidsclausule 

 

Een huurder kan door de verbetering worden geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin 

deze informatie niet voorziet. Het kan ook zijn dat er omstandigheden zijn dat de huurder 

onevenredige negatieve gevolgen heeft. In deze gevallen kan de betreffende huurder schriftelijk 

verzoeken of in zijn/haar geval afgeweken kan worden of dat er aanvullende maatregelen kunnen 

worden genomen. Oosterpoort neemt dit verzoek in behandeling en zal binnen 2 weken nadat het 

verzoek is ontvangen, huurder schriftelijk informeren over de beslissing.  

 

Colofon 

Deze brochure is tot stand gekomen in goed overleg tussen huurdersvereniging HV-Woonbelang en 

Oosterpoort. 


