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Moet ik verhuizen?
U hoeft niet te verhuizen. Wij doen ons best om alle werkzaamheden in bewoonde
staat uit te voeren.
Wordt mijn badkamer vervangen?
Voor de start van de werkzaamheden bezoeken wij u. Wij beoordelen in dit bezoek of
uw badkamer of keuken vernieuwd of hersteld wordt.
Mijn badkamer is klein, vergroten jullie deze?
Wij vergroten de badkamer niet. Wij bekijken samen met u tijdens een huisbezoek of
er iets aan de badkamer moet gebeuren.
Wordt mijn rotte vloer vervangen?
Blijkt uit een inspectie dat uw houten vloer is aangetast door houtrot? Dan vervangen
wij de delen die rot zijn.
Vervangen jullie de houtenvloer door beton?
Wij vervangen geen houten vloeren door betonvloeren.
Mijn woning is geïnspecteerd. Komen jullie nog een keer langs?
Ja, wij komen bij alle huurders op huisbezoek. Samen met u bespreken wij de
plannen. U krijgt dan ook uitleg over wat wij gaan doen.
Ik wil extra opties in mij keuken en badkamer. Is dit mogelijk?
Wij beoordelen uw keukenblok en badkamer op technische gebreken. Zo nodig wordt
e.e.a. gerepareerd of vernieuwd.. Wij bieden geen extra opties aan.
Wat doen jullie aan de bergingen?
De bergingen zijn onderdeel van het plan. De plannen hiervoor moeten we ook nog
uitwerken.
Wanneer starten jullie met de werkzaamheden?
Wij verwachten eind 2017 te starten met de bouwwerkzaamheden.
Krijg ik een vaste trap naar de zolder?
U krijgt geen vaste trap naar zolder.
Mijn ouders zijn ziek en erg oud, Slaan jullie hun woning over?
Samen met de bewoners zoeken wij naar een passende oplossing. Wij gaan dus
met iedereen in gesprek over hun individuele situatie.
Is er ook een mogelijkheid tot het plaatsen van een dakkapel?
Dit is niet mogelijk.
Kan ik een tweede toilet krijgen?
Dit is niet mogelijk.
Kan het dak hoger worden gemaakt?
Het dak verhogen wij niet.
Krijgen we een vergoeding?
U krijgt geen vergoeding.
Wanneer hoor ik weer wat over de verdere plannen?
We willen nu graag de plannen verder vorm gaan geven met de klankbordgroep. Wij
streven ernaar om u in het voorjaar van 2017 een definitief plan te presenteren. Als
het nodig is informeren wij u tussentijds.

