
Aanvraag
U vraagt uw nieuwe badkamer, keuken of toilet aan bĳ uw corporatie. Afhankelĳk van de 
leeftĳd en de technische staat van de keuken, badkamer en/of toilet stemt de corporatie in 
met de renovatie. Zĳ geven De Variabele opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Afspraak opname
Wanneer wĳ de opdracht ontvangen van de corporatie nemen we contact met u op voor een 
afspraak om uw badkamer, keuken en/of toilet op te nemen. U ontvangt een afspraak-
bevestiging voor deze opname en aanvullende informatie over de renovatie. 
Fĳn als u deze informatie vast doorneemt.

Opname
Bĳ de opname inspecteert een collega van De Variabele uw badkamer, keuken en/of toilet. 
We kĳken dan ter plaatse naar de ruimte(s) en meten alles in voor de werkzaamheden en bestelling 
van materialen. U maakt een keuze uit de voorgeschreven materialen en kleuren. Ook stemmen we 
met u af wanneer we de werkzaamheden uitvoeren. Tĳdens de opname beoordelen we of er nog 
nader onderzoek nodig is voor bĳvoorbeeld asbest dat in de woning aanwezig kan zĳn.

Opties en alternatieven voor de keuken
We mogen u namens de corporatie een standaard badkamer, keuken en/of toilet aanbieden. 
Alleen bĳ de keuken is het mogelĳk om uit te breiden met persoonlĳke keuzes. U maakt 
hiervoor een afspraak bĳ de leverancier. Deze bekĳkt met u de mogelĳkheden en de kosten 
van eventuele opties en alternatieven. 

Planning
Als alle gegevens bĳ ons binnen zĳn plannen we de de�nitieve uitvoering in. U ontvangt 
van ons een dagplanning waarop staat aangegeven wat we wanneer uitvoeren. 
Ook geven we in deze dagplanning aan welke voorbereidingen u moet tre�en om de 
uitvoering goed te laten verlopen.

Puntjes op de i
Een week voor de startdatum nemen we contact met u op om alles nog een keer af te 
stemmen. Is alles geregeld? Heeft u alle voorbereidingen op orde en hebben wĳ alle 
spullen binnen?

Uitvoering
We gaan nu echt aan de slag. Volgens de dagplanning komen we bĳ u de werkzaamheden 
uitvoeren. Tĳdens de uitvoering kĳkt er soms een collega mee om te beoordelen of alles 
goed gaat.

Oplevering
Wanneer de werkzaamheden gereed zĳn sluiten we af met u een oplevermoment. 
We kĳken dan of alles goed is verlopen. Ook krĳgt u uitleg en instructies bĳ uw 
nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. 
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Op deze tĳdlĳn geven we u aan hoe de verschillende stappen voor vernieuwing van uw 
keuken, badkamer en/of toilet verlopen. U krĳgt een helder beeld van wat we wanneer 
doen en ook wat we van u verwachten. Zo maken we het traject van de renovatie 
duidelĳk en doorlopen we dit samen aan de hand van de onderstaande stappen:

PLANNING

WERKZAAMHEDEN
BELLEN

BERICHT STUREN

diahol
Notitie
toevoegen:Als er nog geen opdracht is dan wordt deze eerst aangevraagd.


