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Energiezuinige woning

U leest in deze brochure belangrijke informatie. 
Heeft u moeite met het lezen van deze brochure? 
Vraag dan hulp aan uw familie of uw buren.

This brochure contains important information. If 
you are not able to read this brochure then please 
ask your family or neighbours for assistance. 

Bu mektupda onemli bilgiler var. Bu mektubu 
anlamadinizmi? O halde komsu veya yakinlarinizdan 
yardim isteyin. 

Cette brochure contient des renseignements 
importants. Quand if vous est impossible de lire 
cette brochure n’hesitez pas de demander de t’aide 
a votre famille ou vos voisins.

Energiezuinige woning
Wij vinden het belangrijk dat onze woningen ener-
giezuinig zijn. Dat is niet alleen goed voor het milieu 
maar ook voor u. U gaat hierdoor minder energie 
gebruiken, uw woning wordt comfortabeler en het 
is beter voor uw gezondheid. 
Daarom vinden er werkzaamheden in en aan uw wo-
ning plaats. In deze brochure leest u meer hierover. 
We leggen uit wát we gaan doen, hoe we dat gaan 
doen en wat we van elkaar mogen verwachten. 

Lees deze brochure goed door en bewaar hem, zo-
dat u het ook later nog eens rustig terug kunt lezen. 

Liever zien en horen wat we gaan 
doen en hoe de werkzaamheden eruit 
gaan zien? Bekijk dan ons filmpje op 

onze website op projectpagina De Wheem: 
www.wstg-barneveld.nl/onze-projecten
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Even voorstellen

Even voorstellen 
Lenferink Vastgoedonderhoud voert in opdracht 
van Woningstichting Barneveld, de werkzaamhe-
den bij u uit. Zij gaan uw woning én nog 126 andere 
woningen in de wijk energiezuiniger en comforta-
beler maken. Zij hebben er zin in! 

Dit soort projecten doen ze vaak. Hier zijn ze goed 
in. Ze isoleren woningen en zorgen voor een prettig 
leefklimaat. Ze doen dit samen met hun vaklieden 
én samen met u.  Daarom kozen we voor hen!

Voor ons is het belangrijk dat het werk op een voor 
iedereen prettige manier doorgaat. Prettig voor u 
en prettig voor de mensen die aan het werk zijn.
Uw medewerking is daarbij belangrijk. Zonder u 
kunnen ze niet aan het werk. Reden te meer om u, 
behalve over de werkzaamheden en wat u kunt ver-
wachten, goed te informeren over wie uw contact-
personen zijn en hoe en waarvoor zij beschikbaar 
zijn. 

 
Lenferink Vastgoedonderhoud 

Herman Broekhuis
Uitvoerder
Een zeer ervaren uit voerder die al vele projecten  
voor Lenferink heeft gedaan. 

Linda ter Maat,
Woonconsulent
T 06 40 73 73 05
@ L.terMaat@Lenferink.com
Bij Linda kunt u terecht met al uw vragen. Zij is de 
schakel tussen u en de uitvoering en heeft samen 
met Herman al vele projecten  mogen doen. Zij in-
formeert u over de planning en geeft u alle informa-
tie die u nodig heeft. 

Via de bewonersapp kunt u ook direct contact 
leggen met haar. Over deze handige app leest u 
verderop in deze brochure (p.14). 
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Even voorstellen 

Woningstichting Barneveld

Daniël Rijkeboer
Senior projectleider Vastgoed
T 0342 – 427 500
Aanspreekpunt voor algemene zaken en verant-
woordelijk voor de planning en uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Judith Sprangers (tot 1 juli 2021) / Evie Schouten 
(vanaf 1 juli 2021)
Senior consulent wonen
T 0342 – 427 500
Aanspreekpunt voor algemene zaken en verant-
woordelijk voor de bewonersbegeleiding. 

     

Wim van Donselaar
Toezichthouder
T 06 - 82136781
Weet  alles over de werkzaamheden die in uw 
woning gaan gebeuren. Hij houdt namens Wo-
ningstichting Barneveld toezicht op de uitvoering. 

Nicolien Overvest
Consulent wonen
T 0342 – 427 500
Komt bij u op huisbezoek en bespreekt individuele 
bewonerszaken die extra aandacht vragen. 

 

Huurdersvereniging Barneveld

De huurdersvereniging behartigt de belangen van 
aangesloten huurders van Woningstichting Barne-
veld. Elke donderdagmorgen kunt u terecht op hun 
spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur op het kantoor aan 
het Oldenbarneveldplein 3 in Barneveld.
T 0342 – 412 395
@  info@huurdersverenigingbarneveld.nl
I   huurdersverenigingbarneveld.nl
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Even voorstellen

Klankbordgroep
Wij hechten grote waarde aan het betrekken van 
bewoners bij het project. Daarom is er een klank-
bordgroep opgericht. De leden van de klankbord-
groep zijn de oren en ogen van de wijk tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het project. De 
groep bestaat uit vier bewoners met wie wij regel-
matig overleggen. 

Dhr. vd Kraats – Frans Halsstraat 12 (voorzitter)
Dhr. Gosen – Gerard Doustraat 18
Dhr. Ubels – Gerard Doustraat 44
Mw. Storm – Gerard Doustraat 19

Via de klankbordgroep kunnen we snel en gemak-
kelijk ervaringen met elkaar uitwisselen en reageren 
op vragen en opmerkingen. 
U kunt de klankbordgroep bereiken via e-mailadres 
klankbordgroepwsb2021@gmail.com

Wij verheugen ons op een voorspoedige verduur-
zaming en een prachtig eindresultaat. Met voor u 
nog vele jaren woonplezier in een comfortabele en 
duurzame woning! 

Namens het projectteam Woningstichting  
Barneveld & Lenferink Vastgoedonderhoud

Bereikbaar in uw wijk
Soms gaan zaken niet helemaal zoals u had ver-
wacht. Dat kan. En dat is ook niet erg. We vinden 
het wel erg als u met uw vragen blijft zitten. 
Daarom zijn wij ook ter plaatse, in uw wijk aanwezig 
gedurende de hele periode dat we in uw wijk aan 
het werk zijn. U kunt ons vinden in de woning aan 
de Frans Halsstraat 25. Deze woning hebben we 
ingericht als projectteamwoning.  
U kunt hier de uitvoerder en de consulent wonen 
van Lenferink vinden maar ook Wim van Donselaar 
van de woningstichting is hier regelmatig aanwe-
zig. Kom dus gerust langs of bel ons, zodat we uw 
vragen kunnen beantwoorden of samen met u naar 
een oplossing kunnen zoeken. 
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Werkzaamheden

Werkzaamheden,  
wat gaat er gebeuren?

Om uw woning energiezuiniger te maken gaan we 
de woning isoleren. We trekken de woning als het 
ware een warme jas aan. Hierdoor blijft het in de 
winter langer warm in de woning en in de zomer 
blijft het langer koel. Omdat we de woning goed 
isoleren moeten we ook zorgen voor goede venti-
latie. Oude vuile en vochtige lucht kan zo snel de 
woning uit om plaats te maken voor schone, droge 
en verse lucht. Dat maakt de woning gezonder en 
prettig om in te wonen.

Verschillende mensen hebben in het verleden al 
gekozen voor bijvoorbeeld isolatieglas of voor 
spouwisolatie. Heeft u dat ook al? Dan doen we 
dat natuurlijk niet nog een keer. We zorgen ervoor 
dat aan het einde van de werkzaamheden álle 
woningen in de wijk een goede isolatie hebben en 
weer jaren mee kunnen. Hiernaast  kunt u lezen 
welke werkzaamheden wij gaan doen.

1. Isoleren van het dak
2. Isoleren van de buitenmuren
3. Vervangen van (enkel of oud dubbel) glas 

voor goed isolerend glas
4. Isoleren van de vloer aan de onderzijde 

(woonkamer en keuken)
5. Aanbrengen van mechanische ventilatie
6. Verwijderen van asbest
7. Dichten van naden en kieren
8. Aanbrengen van zonnepanelen

Incidenteel:
9. Verwijderen van de houten ‘luifel’ boven 

de voordeur (waar van toepassing)
10. Vervangen van het kozijn in de kopgevel 

(waar van toepassing)
11. Vervangen van keukenblokken
12. Vervangen (verouderde) cv-ketel
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Werkzaamheden

1. Isoleren van het dak
We beginnen bij het dak. Er komt een heel nieuw, 
geïsoleerd dak op de woning met nieuwe dakpan-
nen, dakgoten en dakraam. Ook de schoorsteen 
gaat van het dak. Heeft u nu een (hout)kachel, dan 
gaan we kijken hoe we dit het beste bij u kunnen 
oplossen. 
Eventuele oude isolatie gaat eraf. Wij werken het 
dak aan de binnenkant af met een stevige witte 
plaat. Hierdoor is uw zolder meteen netjes afge-
werkt. Door dakisolatie gaat er geen warmte meer 
verloren via het dak, hierdoor stookt u minder. Een 
goed geïsoleerd dak geeft een comfortabel aanvoe-
lend huis.

Wat verwachten wij van u?
Wij vragen aan u om de zolder zo leeg mogelijk 
te maken. Tijdens een huisbezoek vertellen we u 
wat er van de zolder verwijderd moet zijn en wat 
eventueel kan blijven staan. We overleggen dan 
ook met u waar u eventueel met uw spullen naar 
toe kunt en of u hulp nodig heeft.

2. Isoleren van de buitenmuren 
Verschillende woningen hebben al isolatie in de 
spouwmuur. Daar gaan we als dat nodig is isolatie 
bijvullen.

De woningen die nog geen isolatie hebben, krijgen 
deze nu ook. Van buitenaf wordt isolatiemateriaal 
in de spouw gespoten. Het boren van de gaten 
geeft best herrie. Gelukkig hebben we oordopjes 
voor u. Ook laten wij u weten op welke dag dit ge-
beurt, zodat u die dag eventueel weg kunt. 

Wat verwachten wij van u?
Niet veel maar wel dat we rondom uw woning erbij 
kunnen. Dat betekent onder andere dat (schotel)
antennes, eigen afdakjes en  bijvoorbeeld tuinsets 
en partytenten tijdelijk weg zijn. Denk ook aan gro-
te planten of een klimop, die kunnen ook in de weg 
zitten bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 
We maken hierover afspraken met elkaar tijdens 
het huisbezoek. We hebben ongeveer 1,5 meter 
aan werkruimte nodig.

3. Vervangen van enkel glas of oud dubbel 
   glas voor goed isolerend glas
Daar waar nog enkel glas of verouderd dubbel glas 
zit, daar komt nieuw en goed isolerend HR++ glas.
Het nieuwe glas voorkomt condens aan de binnen-
kant van het raam en er komt minder tocht en kou 
bij de ramen vandaan. Voor het vervangen van het 
glas maken wij gebruik van steigers. 

Wat verwachten wij van u?
Wij vragen van u om ervoor te zorgen dat op de 
dag van het vervangen van het glas, de ramen vrij 
zijn van spullen en raambekleding. Dus graag de 
vensterbanken leeg maken en rolgordijnen, vitrage 
en dergelijke tijdelijk weghalen. 

4. Isoleren van de vloer aan de onderzijde 
  (woonkamer en keuken)
We brengen tegen de onderkant van uw vloer, 
schuim (op natuurlijke, milieuvriendelijke basis) aan. 
Het isoleren van de vloer zorgt ervoor dat kou die 
van onderuit optrekt niet in de woning komt. Geen 
last meer van koude voeten dus!

Omdat uw woning waarschijnlijk geen kruipluik 
heeft of deze moeilijk bereikbaar is, gaan we via de 
fundering onder de vloer. Hiervoor graven we een 
gat in de voortuin. Dat wordt later weer netjes dicht 
gemaakt en eventuele beplanting zetten we terug. 
Ook uw sierbestrating ligt er straks weer hetzelfde 
in.  

Wat verwachten wij van u?
Tijdens en na het isoleren kunt u ongeveer vier uur 
niet in huis zijn. Dat heeft te maken met nieuwe 
regelgeving. U hoort op welke dag de vloer wordt 
geïsoleerd, zodat u tijdig kunt kijken waar u die 
dag naar toe kunt. Eventueel hebben wij in de wijk 
een rustwoning waar u ook overdag kunt verblij-
ven. Verderop in de brochure  leest u meer over de 
rustwoning. 
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Werkzaamheden

5. Aanbrengen van mechanische ventilatie
Als je een woning gaat isoleren, dan moet je deze 
ook ventileren. Zonder goede ventilatie blijft vocht, 
dat in de woning wordt geproduceerd, in de woning 
hangen. Dit heeft als gevolg dat er schimmel kan 
ontstaan en een ongezond leefklimaat. Het is dus 
belangrijk dat schone en droge lucht uw huis in 
komt en dat de vuile lucht eruit kan.
In het nieuwe glas komen ventilatieroosters om 
verse lucht aan te voeren. Ook komt er een me-
chanisch ventilatiesysteem in de woning voor het 
automatisch afvoeren van vuile lucht. Indien er al 
een ventilatiesysteem aanwezig is, dan wordt de 
mechanische ventilatie-box op zolder vervangen.

U kunt het systeem zelf bedienen met een schake-
laar in de keuken en in de badkamer. In de woonka-
mer komt ook een zogenaamde CO2-sensor. Deze 
sensor meet de CO2 in uw woning en zorgt ervoor 
dat het systeem optimaal werkt. 

Teveel CO2 in de lucht kan komen als er veel 
mensen of dieren in de kamer zijn. U merkt dit nu 
zelf al bij bijvoorbeeld een verjaardag. De ramen 
beslaan en de temperatuur stijgt.

Goede ventilatie zorgt voor gezonde, schone en 
droge lucht in huis. Uw huis is minder vochtig en 
het is beter voor uw gezondheid. Ventilatie voert 
ook de lucht tijdens het koken, rook en allergie-
opwekkende stoffen af. Daarnaast bespaart het 
stookkosten, omdat droge lucht sneller opwarmt 
dan vochtige lucht.

6.  Verwijderen van asbest 
Voordat wij onderhoud aan uw woning uitvoeren, 
zijn we wettelijk verplicht een asbestinventarisatie 
uit te voeren. Deze inventarisatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Alleen asbest wat voor de uitvoe-
ring van de werkzaamheden in de weg zit wordt ver-
wijderd.  Over de wijze van verwijderen ontvangt u 
nadere informatie tijdens het huisbezoek.

Het is belangrijk om te weten dat asbest niet ge-
vaarlijk is, zolang u het niet bewerkt (boren, zagen 
of schuren) of beschadigt. 

7. Dichten van naden en kieren
Verschillende bewoners hebben aangegeven last 
te hebben van tocht. Ook dat gaan we aanpakken. 
Dit doen we onder andere door het vervangen van 
de voor- en achterdeur, voor uw nieuwe voordeur 
heeft u keuze uit de hieronder afgebeelde types. 
Wij vragen u om uw keuze op de akkoordverklaring 
aan te kruisen. 

(kleur blijft zoals huidige voordeur)

Verder gaan we naden en kieren goed dicht maken 
en de tochtwering bij ramen en meterkast wordt 
nagekeken. We isoleren ook de cv-leidingen op zol-
der. Deze werkzaamheden gaan kou en tocht tegen 
en de warmte in uw woning is gelijkmatiger. 
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Werkzaamheden

8. Aanbrengen van zonnepanelen
Tenslotte brengen we zes zonnepanelen aan op het 
dak. Via zonnepanelen wekt u voortaan zelf eigen 
duurzame energie op. Op zolder, vlak onder het 
dak, komt de omvormer. De omvormer zet de opge-
werkte energie om in energie die u kunt gebruiken 
in huis. 

9. Verwijderen houten ‘luifel’ boven voor- 
  deur
Sommige woningen hebben een houten ‘luifel’ 
boven de voordeur. Deze zijn onderzocht en gaan 
we weghalen. Deze luifels zorgen er namelijk voor 
dat kou van buiten via de aansluiting in de muur 
binnen komt. 

10. Vervangen kozijn in de kopgevel
Een aantal woningen in de wijk hebben een raam 
aan de zijkant van het huis. Deze situatie is niet ide-
aal en kan beter. Er komt een nieuw houten kozijn in 
(met isolatieglas) om dit beter te maken. 

11. Vervangen van keukenblokken en  
  cv-ketels
Een aantal keukenblokken is aan vervanging toe. Als 
dat bij u ook zo is, dan hoort u dat van ons. U kunt 
dan een andere keuken uitzoeken. 

Ook is er een aantal cv-ketels die bij ons op de lijst 
staan voor vervanging. Ook dat hoort u van ons.
Heeft u nu een moederhaard, dan kunt u ervoor kie-
zen om cv aan te laten leggen. U kunt dit aangeven 
tijdens het huisbezoek.

Met deze werkzaamheden lossen we een groot 
deel van uw klachten op zoals koude voeten, tocht 
en vocht. Wij vinden het een heel mooi plan. En we 
hopen dat u het hier mee eens bent!
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Uw medewerking
Wij zorgen er graag voor dat uw woning energiezui-
nig(er) is en u comfortabel woont.  Doet u mee? Le-
ver dan voor 21 mei 2021 de bijgevoegde akkoord-
verklaring ondertekend in. Hiermee stemt u in met 
het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden.
NB. Als minimaal 70% van de bewoners voor 
akkoord heeft getekend, dan voeren we de werk-
zaamheden bij iedereen uit. Volgens de wet is ieder-
een verplicht om mee te werken. Ook de bewoners 
die niet of nee hebben gestemd. 

Huurverhoging
Met uw handtekening stemt u in met een huur-
verhoging. Deze leest u terug op de bijgevoegde 
akkoordverklaring. De huurverhoging is gebaseerd 
op het verschil tussen het huidige energielabel en 
het nieuwe energielabel. Het huidige label is niet bij 
iedereen hetzelfde, het nieuwe label wel. De huur-
verhoging die u gaat betalen kan daarom anders 
zijn dan die van de buren. De huurverhoging wordt 
bepaald aan de hand van de landelijk geldende 
vergoedingentabel van de branchevereniging voor 
woningcorporaties Aedes en de Woonbond. Deze 
manier om huurverhoging te berekenen is in overleg 
met Huurdersvereniging Barneveld vastgesteld. 
De vergoedingentabel gaat uit van het gemiddel-
de van de besparing. Tegenover iedere euro die u 
betaalt voor de isolerende maatregelen staat ook 
een besparing van een euro. De besparing door de 
zonnepanelen is daar niet bij meegeteld (omdat 
het hierbij gaat om de opwekking van elektriciteit). 
Deze besparing hebben we in het voorbeeld apart 
inzichtelijk gemaakt (zie volgende pagina).

Vergoedingentabel

Het uitgangspunt bij de vergoedingentabel is dat 
de vergoeding (huurverhoging) normaal gesproken 
niet mag leiden tot hogere woonlasten voor huur-
ders dan vóór het verduurzamen. 
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Uw medewerking

We leggen het uit met een voorbeeld:

Stel uw woning heeft nu energielabel D. Na de maat-
regelen heeft uw woning energielabel A+. Dan betaalt 
u na de werkzaamheden maandelijks € 32,- meer. 
Dit bedrag bestaat uit € 17,- huurverhoging voor de 
woningverbetering en € 15,- servicekosten voor de 
zonnepanelen (€ 2,50 per paneel). Zonder zonnepa-
nelen is uw nieuwe label een A en de maandelijkse 
huurverhoging bij een A-label is € 23,-. Dit bedrag is 
ook de gemiddelde besparing op uw gasverbruik.

Het genoemde voordeel per maand is een verwach-
ting en is gebaseerd op een gemiddelde. Uw eigen 
woon- en leefgedrag heeft hier invloed op. 

Op de akkoordverklaring staat vermeld met welk 
bedrag uw huur wordt verhoogd en wat de service-
kosten voor u zijn. 

Energielabels
Het huidige energielabel van uw woning is opge-
nomen in de woningwaardering. Er is echter sinds 
2021 een andere methode om energielabels vast 
te stellen (NTA8800). Daarvoor moet uw woning 
geïnspecteerd worden. Vanwege de coronamaat-
regelen heeft deze inspectie nog niet kunnen 

plaatsvinden. Voor de start van de werkzaamheden 
wordt uw woning alsnog geïnspecteerd. U ont-
vangt hierover nog een brief. Door de inspectie 
kan het zijn dat uw huidige energielabel afwijkt 
van wat er op uw akkoordverklaring staat. Dat kan 
ook gevolgen hebben voor de huurverhoging die in 
uw akkoordverklaring staat. We hanteren dan de 
huurverhoging die in uw voordeel is. 

Huurtoeslag
Heeft u nu of komt u in aanmerking voor huurtoe-
slag? Dan kunt u voor een deel van de huurver-
hoging in aanmerking komen voor huurtoeslag. 
Informeer de Belastingdienst dan over uw nieuwe 
huurprijs. 

D A A+

Voorbeeld 
Familie De Wheem
woont in een
woning >90m2

>90m2

Label D
Label A
Gasbesparing/huurverho-
ging (zonder zonnepanelen)

Label A+

Gasbesparing/huurverhoging
met  zonnepanelen

€ 23 € 32=
(€ 17 + € 15)
huurverhoging servicekosten
voor  voor
woningverbetering  zonnepanelen 

Wat bespaart familie De Wheem?

Gemiddelde gasbesparing  € 23
Opbrengst 6 zonnepanelen
6 x 4,- per paneel per maand € 24

Zij besparen gemiddeld per maand € 47

€ 47 min € 32 = € 15
Besparing   huur-  Voordeel
  verhoging  per maand
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Hoe gaat het nu verder?
Uw deelname is belangrijk
Als u akkoord gaat met onze plannen, dan vult u 
de akkoordverklaring  in en stuurt deze via bijge-
voegde antwoordenvelop  terug voor 21 mei 2021. 
Als meer dan 70% van de bewoners akkoord is dan 
gaan we de plannen bij alle woningen uitvoeren. 

Huisbezoek
We komen bij iedereen langs. Vanwege het corona-
virus kan het zijn dat we dit in twee bezoeken doen. 
We gaan u in ieder geval persoonlijk vertellen wat 
we gaan doen en bekijken samen met u de situatie 
in uw woning.

We overleggen met u waarmee we u kunnen hel-
pen. Heeft u hulp nodig met het leeghalen van de 
zolder of is de situatie misschien zo bijzonder dat u 
wellicht even het uit huis moet? Stel uw vragen die 
voor u van belang zijn. Alleen dan kunnen we u zo 
goed mogelijk van dienst zijn. 

Planning
De planning is om september dit jaar met de  eerste 
woningen te gaan starten. Voorafgaand aan de 
start zijn wij vanuit de Wet Natuurbescherming 
verplicht om bij alle woningen plekken waar vogels 
zich kunnen nestelen, dicht te zetten. Voor deze 
en alle energiebesparende maatregelen, ontvangt 
u ruim van tevoren een planning met daarop van 
dag tot dag de werkzaamheden. Zo weet u precies 
wanneer de steigers worden opgebouwd, wanneer 
de zolder leeg moet zijn en wanneer het glas wordt 
vervangen.
Op een plattegrond van uw woning, kunt u zien 
waar we aan het werk gaan. Alle informatie staat 
ook in een handige app.

Tijdens de uitvoering
Als we weten hoe de situatie in uw woning is én u 
bent door ons vooraf geïnformeerd, dan beginnen 
we met de werkzaamheden. 

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw woning 
tijdelijk niet zo gebruiken als u gewend bent. Er zal 
best drukte in en om uw woning zijn. Dit is verve-
lend. Met de juiste voorbereidingen proberen wij 
de overlast te beperken. Wij doen ons best om u 
daarbij te helpen. 

Afhankelijk van het weer kunt u tijdens de werk-
zaamheden last hebben van kou en tocht in uw 
woning. Als het nodig is plaatsen we extra kachels.

Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met 
geluid en er zal stof zijn. Onze medewerkers werken 
met stofarme apparaten, maar dan nog kunnen we 
stof niet voorkomen. Wilt u extra spullen afdekken? 
Dan hebben wij afdekfolie voor u. 
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Uw medewerking 

Bewonersapp
Wij hebben een handige app voor u. Iedereen 
ontvangt hiervoor een eigen, unieke code. De 
code werkt voor vijf apparaten. U kunt de app op 
uw telefoon zetten en ook uw zoon of dochter, uw 
hulpverlener of familielid kan de app downloaden.
De app geeft u informatie over uw eigen woning. 
Informatie over de planning, de werkzaamheden 
van die dag en wat er van u wordt verwacht.
Via de app kunt u direct chatten of bellen met de 
medewerkers van Lenferink. Tijdens het huisbezoek 
leggen we het gebruik ervan uit. 

Tenslotte
We hebben al veel informatie gegeven maar u heeft 
vast ook nog vragen. Op de laatste pagina van deze 
brochure  kunt u uw vragen opschrijven. Zo vergeet 
u ze ons niet te stellen tijdens het huisbezoek. Hier-
onder volgen nog wat laatste zaken die van belang 
zijn om te weten.

Projectteamwoning
De projectteamwoning is gelegen aan de Frans 
Halsstraat 25, de uitvoerder, de woonconsulent van 
Lenferink en de toezichthouder van de woningstich-
ting zijn hier op bepaalde dagen aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. 

Rustwoning
In de wijk richten we een rustwoning in waar u over-
dag kunt verblijven als de drukte in huis even teveel 
is. Of om rustig te kunnen werken. De woonkamer 
en de keuken zijn ingericht. Er is televisie en wifi en 
u kunt er een kopje koffie zetten. Nadere informa-
tie over deze rustwoning volgt nog.

Drukte in de straat
Het wordt druk in de straat. Vrachtwagens die 
materiaal komen brengen. De steigerbouwer die de 
weg (tijdelijk) blokkeert en opslagcontainers nemen 
de parkeervakken in. Ook de vakmensen komen 
met hun busjes met gereedschap en een hijskraan 
zal ook regelmatig in de straat staan om de werk-
zaamheden aan het dak mogelijk te maken. De ene 
bewoner heeft geen moeite met die drukte, een 
ander kan er slecht tegen. Wij kunnen het helaas 
niet anders maken dan het is. We proberen zoveel 
mogelijk de overlast te beperken en rekening met u 
te houden, maar beseffen ons heel goed dat we ook 
de straat grotendeels in beslag nemen. We vertrou-
wen op uw begrip. We gaan ervoor om de huizen 
voor de toekomst beter, gezonder en comfortabe-
ler te maken.
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Belangrijke zaken nog een keer in het kort

Belangrijke zaken nog een keer in het 
kort

1. Wij komen bij u langs 
Om samen met u de woning te bekijken en afspra-
ken met u te maken

2. Planning
U ontvangt ruim van tevoren van ons een duidelijke 
planning. Zoals het er nu naar uitziet beginnen we in 
september met de eerste woningen.

3. Bewonersapp
Alle informatie kunt u terug vinden in een handige 
app. De inlogcodes ontvangt u van ons.

4. Tijdens de uitvoering is het belangrijk om:
 y ruimte vrij te maken;
 y aanwezig te zijn of dat u ons op een andere 

manier aan het werk laat. Dat kan door een 
sleutel bij de buren af te geven, een vriend in uw 
woning te laten zijn of ons een sleutel te  geven;

 y te denken aan het welzijn van uw huisdier. Kan 
uw hond of kat niet tegen de drukte, zorg er dan 
voor dat ze tijdelijk in een aparte ruimte zijn of 
regel een tijdelijk opvangadres; 

 y waardevolle spullen niet in het zicht achter. Wij 
raden u aan om kostbaarheden, kwetsbare goe-
deren en elektronische apparatuur op te bergen 
op een veilige plaats of deze goed af te dekken. 
Schade kan gemakkelijk ontstaan. Een inboe-
delverzekering dekt de schade aan uw spullen in 
huis, maar voorkomen is natuurlijk beter. 

5. We houden u op de hoogte
Vooraf en tijdens de uitvoering ontvangt u brieven, 
nieuwsbrieven en vindt u informatie in de bewo-
nersapp. De meeste informatie verzorgt Lenferink. 
Daar kunt u ook terecht met uw vragen.

6. Veilig werken
Wij werken veilig. Voor onszelf maar ook voor u. Op 
de bouwplaats geldt voor alle vaklieden dat ze een 
helm op moeten en dat ze zich aan de onderstaande 
corona-richtlijnen houden. Op het moment dat we 
deze brochure bij u bezorgen is het coronavirus 
helaas de wereld nog niet uit. Als de situatie veran-
dert, dan veranderen wij mee.

7. Steigers
We bouwen steigers. Deze zijn enkel en alleen voor 
de vaklieden die via Lenferink aan het werk zijn. 
Anderen mogen er niet op en het is zeker géén 
speeltoestel voor kinderen!
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Belangrijke zaken nog een keer in het kort

Wij werken veilig door...
voor uw en onze gezondheid

Onze vakman werkt als hĳ zelf geen klachten 
heeft, zĳn thuissituatie vrĳ van griepklachten 
is en altĳd volgens de laatste RIVM richtlĳnen. 

De vakman belt bĳ u aan en doet twee stappen 
achteruit en wacht daar tot u open doet.

Onze vakman werkt als hij zelf geen klachten heeft, zijn thuissituatie vrij 
van griepklachten is en altijd volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. 

stap 1 stap 2

1,5m

1,5m

stap 3

De vakman vraagt u of u 
helemaal fit bent.

Onze vakman verzoekt u 1,5 meter 
afstand te houden, de werkplek te wĳzen
en samen met eventuele huisgenoten 
naar een andere ruimte te gaan.

stap 5

De vakman laat het even weten 
als de werkzaamheden klaar zĳn
en vertrekt.

stap 3a

Als u helemaal fit bent, 
vraagt onze vakman
of hĳ binnen mag komen.

Mocht u niet helemaal fit zĳn, dan wenst 
hĳ u beterschap en gaat hĳ verder 
zonder verrichte werkzaamheden.

1,5m

stap 3b

ZEEPstap 6

De vakman neemt de verscherpte 
hygiëne-maatregelen in acht. 

Op deze manier kunnen 
we veilig doorwerken… 

op afstand

?

stap 4
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Onkostenvergoeding

Financiële tegemoetkoming
U kunt tijdens de werkzaamheden in uw woning 
blijven wonen. Wel levert het u tijdelijk ongemak 
op. Daarvoor bieden we een financiële tegemoet-
koming aan. Ieder huishouden ontvangt een bedrag 
van € 300,-. Dit bedrag ontvangt u als de werkzaam-
heden aan uw woning klaar zijn.

Een aantal woningen hebben een raam aan de zij-
kant van het huis waarvan niet alleen het glas maar 
ook het kozijn wordt vervangen. Deze huishoudens 
ontvangen een bedrag van € 50,-. Dit bedrag is 
een tegemoetkoming in de kosten voor eventueel 
schilderwerk. Dit bedrag wordt, samen met de 
vergoeding vanwege het ongemak, uitbetaald als 
de werkzaamheden aan uw woning klaar zijn. 

Deze bedragen zijn afgesproken met Huurdersver-
eniging Barneveld en is vastgelegd in het “Sociaal 
Plan bij Herstructurering” van Woningstichting 
Barneveld.
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Schade

Schade 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het 
gebeuren dat er schade aan uw spullen of woning 
ontstaat. Mocht dit voorkomen, meldt dit dan zo 
snel mogelijk bij de uitvoerder of de woonconsu-
lent. De schade leggen we samen schriftelijk vast 
op een formulier. We bespreken hoe we de schade 
gaan oplossen. Dat kan zijn dat we iets repareren, 
schilderen of herstellen. Het kan ook zijn dat u een 
vergoeding ontvangt. 

Schadeprocedure
De bescherming van uw persoonlijke bezittigen 
is uw eigen verantwoordelijkheid. Ook tijdens de 
werkzaamheden in uw woning. Wij voeren de werk-
zaamheden zorgvuldig uit met (onderaannemers 
van ) Lenferink Vastgoedonderhoud. Toch kan het 
gebeuren dat er schade ontstaat. Hieronder leest u 
wat u moet doen bij schade

1. Aantoonbare schade veroorzaakt door 
  werkzaamheden
U heeft schade en kunt aantonen dat deze is veroor-
zaakt door de werkzaamheden.

2. Melden
U meldt de schade schriftelijk per brief of e-mail bij 
de woonconsulent van Lenferink Vastgoedonder-
houd. U heeft 48 uur na oplevering van de woning 
de tijd om hier melding van te maken.

3. Schadeformulier
Na de melding ontvangt u een schadeformulier. Na 
het invullen stuurt u het schadeformulier naar de 
woonconsulent van Lenferink Vastgoedonderhoud. 
Dit doet u ook binnen twee werkdagen.

4. Beoordeling en bevestiging
Lenferink Vastgoedonderhoud beoordeelt binnen 
twee weken of de schade daadwerkelijk het gevolg 
is van de werkzaamheden. Hierover krijgt u schrijf-
telijk bericht.

5. Schade veroorzaakt door werkzaamheden
Is vastgesteld dat de schade daadwerkelijk is ver-
oorzaakt door de werkzaamheden? Dan herstellen 
wij de schade of betalen wij eventueel een schade-
bedrag aan u uit. Als u een schadebedrag ontvangt, 
dan is deze vergoeding ‘tegen dagwaarde’.

6. Afwijzing schadeclaim
Is de schade niet rechtstreeks het gevolg van de 
werkzaamheden? Dan kunt u geen beroep doen op 
herstel of een uitkering van een schadebedrag. U 
moet dan aanspraak maken op uw eigen inboedel-
verzekering.

Het is belangrijk om schade zo snel mogelijk te 
melden. Het liefts binnen 24 uur. Dit kan ook via 
de bewonersapp. 
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Vragen

Vragen? 
Blijf hier niet mee zitten! 
Neem contact op met Linda ter Maat van Lenferink 
Vastgoedonderhoud op:
T 06 40 73 73 05 
@  L.terMaat@Lenferink.com.

Kan het even wachten? Noteer ze dan hieronder om 
ze te stellen tijdens het huisbezoek.



Kantoor /telefonisch  maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Openingstijden

KvK 09086671
BTW NL8030.27.345.B01

K.v.K. /BTW

T 0342 - 427 500
info@wstg-barneveld.nl

Telefoon / E-mail

Parmentierstraat 1
Postbus 61
3770 AB Barneveld

Bezoek / Post

IBAN  NL05 BNGH 0285 0659 98
BIC BNGH NL 2G

Bank

wstg-barneveld.nl
@wstgbarneveld
wstgbarneveld

Internet

Disclaimer
Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
April 2021


