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Nieuwsbrief 
Project 16 woningen Engelseweg, Helmond 

 

 

Met het ontvangen informatieboekje heeft u veel informatie ontvangen over project met 

energetische verbetering en onderhoud aan uw de woningen. Als aanvulling hierop informeren wij u 

via deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen.

 

Overgang naar elektrisch koken 

Na uitvoering van de werkzaamheden gaat u 

over op elektrisch koken. WoCom geeft u een 

compensatie van € 500 voor het vernieuwen 

van het kooktoestel en eventueel uw 

pannenset. WoCom 

heeft besloten de 

compensatie al 

eerder aan u uit te 

betalen, zodat 

iedereen in de gelegenheid is tijdig een nieuw 

kooktoestel aan te schaffen. De vergoeding 

wordt binnen 14 dagen aan u overgemaakt. 

 

Wilt u op inductie gaan koken en weten of uw 

pannen geschikt zijn? Houdt een magneetje 

tegen de bodem van de pan. Als het 

magneetje aan de pan blijft hangen, is de pan 

geschikt. Het is wel belangrijk dat de bodem 

van de pan nog vlak is. 

 

Demonstratie inductie koken 

Het is helaas niet gelukt om op korte termijn 

iemand te vinden om een demonstratie 

inductie koken te geven. 

 

Aansluiting elektrische kooktoestel 

Voor het elektrisch koken komt in 

de keuken een Perilex-aansluiting. 

Bij de aanschaf van een elektrisch 

kooktoestel is het van belang dat 

deze voorzien is van een stekker welke voor 

de Perilex-aansluiting geschikt is. 

 

 

Raampje in toiletruimte 

Het nieuwe raampje in de toiletruimte wordt 

een vast raam. Met mechanische ventilatie 

wordt de ruimte geventileerd. 

Dit vermelden we hier nog even omdat een 

verkeerd beeld kan ontstaan, omdat in de 

modelwoning het raampje nog niet vervangen 

was in een vast raam. 

 

Huurtoeslag 

De huurverhoging telt mee voor de 

berekening van de huurtoeslag. 

Aan het eind van het project wordt de 

huurverhoging door woCom verwerkt. De 

ingangsdatum van de huurverhoging wordt 

dan schriftelijk aan u bevestigd. 

Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag, 

adviseren wij u op dat moment direct de 

huurprijsaanpassing aan de Belastingdienst 

door te geven. 

 

Overeenstemming bereikt 

Met alle huurders in dit project is 

overeenstemming bereikt over de uit te 

voeren werkzaamheden. De uitvoering van 

het project kan worden gestart. 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem gerust contact met ons op. 

Gerda Hekker, Consulent Projecten 

Barry van der Eijk, Projectcoördinator 

Telefoon: 0493 49 76 66 
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