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dat u prettig woont”.
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Voorwoord
Alstublieft... het informatieboekje! 

Binnenkort starten wij met transformeren van uw woning naar een energie

zuinige woning. Omdat het hierbij gaat om ingrijpende werkzaamheden 

vinden wij het belangrijk om u goed te informeren. In dit informatieboekje 

geven wij antwoord op de meest voorkomende vragen.

Om alle werkzaamheden vlot te laten verlopen, is uw medewerking nodig. 

In dit boekje leest u wat u van ons mag verwachten en wat wij van u ver

wachten. Het is daarom handig deze informatie tijdens de werkzaamheden bij 

de hand te hebben. U heeft dan alle belangrijke gegevens direct beschikbaar.    

Wij zijn ervan overtuigd dat, met de inspanning van alle betrokkenen, het 

eindresultaat prachtig wordt en dat dit uw woongenot verhoogt.    

Gerda Hekker  Barry van der Eijk

consulent projecten  projectcoördinator
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Wat gaat er gebeuren? 
Onze zorg voor uw huurwoning houdt niet op na het ondertekenen van de 

huurovereenkomst. We doen er alles aan om uw woning in een optimale 

conditie te houden en zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van deze 

tijd. Het transformeren van uw woning naar een energiezuinige woning 

neemt daarbij een belangrijke plaats in. In uw huurcontract is vastgelegd 

dat u woCom in staat stelt om het onderhoud aan uw woning uit te voeren. 

Door de woningen energiezuinig en gasloos te maken, kan uw woning weer 

een hele tijd mee. Daarnaast kunt u besparen op uw energieverbruik en 

draagt u bij aan een beter milieu.  

Dit jaar nog vervangen we de kozijnen van uw 

woning. We vervangen en isoleren ook het dak 

en isoleren de gevels na. Ook het complete 

 verwarming systeem wordt vervangen voor een 

energiezuinige ventilatie warmtepomp.

 

Dit informatieboekje 
Per onderdeel geven wij een opsomming van de 

werkzaamheden. Op de opnamelijst die van uw 

woning wordt gemaakt vindt u de onderdelen 

terug die voor u van toepassing zijn. De opname

lijst en dit informatieboekje vormen samen het 

‘voorstel groot onderhoud’ dat wij u doen. Op de 

opnamelijst tekent u voor dit voorstel.

Vragen? 
Voor, tijdens en na de werkzaamheden kunt u 

altijd bij ons terecht met uw vragen. Uw contact

personen en telefoonnummers staan achterin het 

boekje. 



De werkzaamheden
Groot onderhoud is niet niks voor u als bewoner. Het gaat vaak gepaard met 

de nodige overlast als geluid, rommel en mensen in uw (t)huis. Gelukkig is 

dit niet voor lang en krijgt u er veel voor terug. Bij het onderdeel sociaal plan 

staat uitgelegd wat u hiervoor als compensatie kunt verwachten.  

Voorbereidende werkzaamheden 
Voordat we met het groot onderhoud starten 

 komen we nog voor de volgende zaken bij u langs. 

U ontvangt vooraf bericht wanneer we dit komen 

doen. Voor het huisbezoek maken we persoonlijk 

met u een afspraak. 

• huisbezoek & technische opname 

• kozijnen inmeten

• aanpassen elektranetwerk openbaar terrein 

Het inmeten van de kozijnen wordt steekproefs

gewijs bij enkele woningen gedaan door de firma 

Driessens. Als het nodig is maken zij zelf een 

 afspraak met u.

Energiebesparende maatregelen
We pakken de tochtklachten aan. Dat doen we 

door de gevel, ramen en het dak te isoleren. 

Hierdoor wordt uw woning behaaglijker en  dringen 

we de stookkosten terug. Het energielabel van 

uw woning stijgt gemiddeld naar label A+++. 

Daarnaast plaatsen we zonnepanelen op het dak 
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zodat u zelf energie opwekt. Dat betekent dat u 

gaat besparen op uw energierekening. Hoeveel dat 

precies is, hangt af van de ligging van de woning 

en uiteraard uw eigen energieverbruik. Dit gaan we 

samen met u berekenen op basis van uw persoon

lijke situatie. 

Ventilatieroosters
Goed ventileren is nodig voor een goede gezond

heid en luchtkwaliteit. In de huidige situatie is de 

woning niet goed geïsoleerd en komt er frisse en 

koude lucht naar binnen via kieren. Straks isole

ren we uw woning heel goed en maken we de 

woning schil nagenoeg luchtdicht.

Op de begane grond plaatsen we de ventilatieroos

ters in de onderdorpels van de kozijnen. Zo zijn ze 

uit het zicht. De koude lucht van buiten komt eerst 

langs de verwarming en wordt de lucht opgewarmd. 

Hierdoor heeft u minder last van tocht en kou.

  

Mechanische ventilatie
Voor een goede luchtcirculatie in de woning plaat

sen we afzuiging in uw badkamer, keuken en toilet. 

De vuile lucht wordt door ventielen mechanisch 

afgezogen naar buiten. De ventielen sluiten we 

aan op de kanalen die via een opening in het dak 

de vuile lucht naar buiten afvoeren. Deze kanalen 

lopen van beneden naar boven en lopen straks 

mogelijk door een van uw slaapkamers.       

Warmtepomp
We plaatsen een deel van de luchtventilatie 

warmtepomp bovenin het trapgat van uw woning. 

Deze installatie zorgt 

voor verwarming 

en warm water. De 

warmtepomp werkt 

op elektriciteit die u 

opwekt door middel 

van de zonnepanelen 

op uw woning. In de 

warmtepomp zit een 

boiler van 180 liter, genoeg voor een gezin. Een 

gedeelte van de warmtepomp wordt op zolder 

geïnstalleerd.   

Zonnepanelen 
U krijgt straks 12 zonne

panelen op uw dakvlak. 

Deze wekken voldoen

de energie op om uw 

woning te voorzien van 

warmte, warm tapwater 

en mechanisch te ven

tileren. 

Radiatioren 
De radiatoren in uw woning vervangen we. Op 

de badkamer wordt er een extra infrarood paneel 

geplaatst zodat de ruimte sneller verwarmd wordt.  

Verwijderen van asbest
Tijdens de asbestinventarisatie stelden we vast of 

in uw woning asbest aanwezig is. Waar deze asbest 

is aangetroffen (niet in alle woningen), wordt deze 

verwijderd. Hiervoor hoeft u niet de woning uit. 

Dit wordt dan uitgevoerd door een zogenaamd 

‘mini containment’. Er hoeft alleen een gedeelte 

vrij te worden gemaakt. In de meeste gevallen is 

dat bij het raam van de woonkamer. In de rest van 

de woonkamer kan de inventaris gewoon blijven 

staan. Er komen ook geen mannen in witte pakken!

Een goed voorbeeld hiervan is te zien op YouTube: 

https://youtu.be/F4BinoukyQQ

Slimme meter 
Indien u nog geen slimme meter heeft, krijgt u 

deze van de netbeheerder Enexis. Dit is nodig om 

uw meterstanden op afstand te kunnen uitlezen en 

eventuele opwek en teruglevering van energie te 

kunnen meten. Deze werkzaamheden vallen buiten 

het groot onderhoud. Enexis hanteert hiervoor zelf 

een planning waar wij geen invloed op hebben. U 

ontvangt van Enexis bericht wanneer ze bij u langs 

komen. 
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Uw woning wordt gasloos, 
wat betekent dit voor u? 
Elektrisch koken 
Uw woning wordt straks gasloos. Dat betekent 

dat u niet langer op gas kunt koken en over moet 

stappen op elektrisch koken. We maken de keu-

ken geschikt voor elektrisch koken. U krijgt een 

eenmalige vergoeding van WoCom ter hoogte 

van € 500,-  om zelf een kookplaat en nieuwe 

pannen aan te schaffen. Zo kunt u zelf een keuze 

maken voor een type of merk. Het kooktoestel 

wordt uw eigendom.

Recirculatiekap 
De woning is straks nagenoeg luchtdicht. De 

opening waar uw huidige afzuigkap nu op aan-

gesloten zit wordt daarom dicht gemaakt. We 

vervangen daarom de huidige afzuigkap door 

een recirculatiekap.

Workshop
Voor de belangstellenden organiseren wij 

nog een workshop om u te laten ervaren 

wat het koken op inductie inhoud (in relatie 

tot koken op gas).  Hiervoor is nog geen 

datum vastgesteld. Nadere informatie 

ontvangt u later per post of email.
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Overlast
Krijgt u te maken met overlast?
Ja, werkzaamheden aan of in de woning gaan 

 samen met overlast. Overlast in de vorm van geluid, 

stof, minder privacy omdat er mensen in of aan 

uw woning werken. Wij proberen samen met de 

aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Maar voorkomen kunnen we de overlast helaas 

niet.

Met de aannemers zijn werkafspraken 
gemaakt.
De werkzaamheden voeren ze uit op werkdagen 

tussen circa 7.30 en 16.30 uur.

De aannemer zorgt voor een eigen schaft

gelegenheid voor de medewerkers. 

Het is niet de bedoeling dat het personeel in uw 

woning pauzeert of van uw toilet gebruik maakt. 

Houden we rekening met persoonlijke 
omstandigheden?
Ja, het kan zijn dat u of uw huisgenoten door 

persoonlijke omstandigheden erg opzien tegen 

het groot onderhoud. Meldt u dit dan even bij de 

Consulent Projecten, Gerda Hekker. Samen kan dan 

besproken worden wat uw mogelijkheden voor 

een oplossing kan zijn.

Is er sprake van verkeers- en 
parkeeroverlast?
Ja, tijdens het groot onderhoud is er bouwverkeer. 

In uw straat staan vuil en opslagcontainers. Dit 

geeft misschien verkeers en parkeeroverlast. Dit 

bespreekt de uitvoerder met de gemeente. We 

proberen dat zoveel mogelijk te beperken, maar 

voorkomen is niet mogelijk. Hiervoor vragen wij 

uw begrip. We zullen u en omwonenden tijdig 

informeren hierover.
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Wat verwachten wij van u? 
Wij stellen alles in het werk om het groot onderhoud zo voorspoedig mogelijk 

te laten verlopen. Maar daarvoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Wij 

vragen daarom een aantal voorbereidende werkzaamheden van u. 

Werkruimte vrijmaken 
Kozijnen

Om de werkzaamheden goed uit te voeren moet 

de aannemer goed bij de kozijnen kunnen, dit be

tekent voor u:

• Weghalen van gordijnen en vitrage

• Leegmaken van de vensterbanken

• Vrij maken van circa 1,5 meter werkruimte aan 

binnen en buitenzijde van de kozijnen.

Trap en hal

De hal en de trap liggen in de looproute van de 

werkzaamheden. Wij raden u aan om alle losse 

spullen en de spullen aan de muren zoveel moge

lijk te verwijderen. 

Bescherming tegen stof en vuil
Bij sloopwerkzaamheden komt altijd stof vrij. De 

aannemer probeert dit tot een minimum te beper

ken. Maar stofvorming helemaal voorkomen is niet 

mogelijk. Bescherm daarom stofgevoelige zaken 

door ze in te pakken of  tijdelijk te verwijderen. 

Bescherming tegen trillingen bij 
sloopwerkzaamheden
Tijdens het sloopwerk kunnen trillingen in de 

muren ontstaan, waardoor dingen van de muren 

kunnen vallen. Wij adviseren u om zaken die aan 

die muren hangen tijdelijk te verwijderen.
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Beschermende maatregelen
De aannemer neemt de nodige maatregelen om 

uw bezittingen tijdens de werkzaamheden te be

schermen. Voor de start van de werkzaamheden 

maakt hij hierover afspraken met u. De vloeren en 

de trap dekken we af met folie en protectiekarton. 

Ook ontvangt u van de aannemer plastic om uw 

eigen spullen af te dekken. De aannemer voert 

elke dag puin en ander bouwafval af naar de daar

toe bestemde plaatsen of containers. Mocht dat 

nodig zijn, dan treffen we voorzieningen  voor de 

veiligheid van de bewoners en de mensen van de 

aannemer (zoals vastgelegd in de Arbowet).

Aanwezigheid bewoners
Het is erg belangrijk dat de medewerkers van de 

aannemer op de geplande en afgesproken da

tums bij u in en rond de woning terecht kunnen. 

U begrijpt dat het ‘overslaan’ van een woning veel 

extra kosten met zich meebrengt. Wij verzoeken u 

daarom dringend om u aan de afgesproken datums 

te houden.

Bent u zelf niet aanwezig? Dan kunt u misschien 

bekenden, familie of buren vragen. Uiteraard bent u 

wel zelf verantwoordelijk voor uw inboedel.

Zelf aangebrachte voorzieningen
U hebt zelf iets veranderd aan uw woning. Wat 

gebeurt daarmee? 

Als u iets aan uw woning veranderde of overnam 

van de vorige huurder, bent u zelf verantwoordelijk 

voor het onderhoud daarvan. Voorbeelden zijn een 

aanbouw, serre of rolluik. Wij voeren hieraan dus 

geen werkzaamheden/onderhoud uit. 

Wat moet u zelf (tijdelijk) verwijderen?

Wanneer u zelf voorzieningen hebt aangebracht, 

die door de werkzaamheden (tijdelijk) moeten 

worden verwijderd, moet u in principe daarvoor 

zelf  voor uw eigen rekening en risico – zorgdra

gen (bijvoorbeeld het verwijderen van rolluiken of 

zonneluifel). Na de werkzaamheden kunt u de voor

ziening weer terugplaatsen. 
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Hoe zit het financieel?
Veranderen uw woonlasten?
U krijgt voor de uitgevoerde werkzaamheden een 

huurverhoging van € 50, per maand. De energeti

sche verbeteringen hebben een positieve invloed 

op uw energieverbruik. Bij ongewijzigd energie

verbruik worden uw lasten hiervoor veel lager en 

compenseert de huurverhoging. In de meeste 

gevallen worden de totale woonlasten (huur + 

energie) lager dan nu als u de woning hetzelfde 

blijft gebruiken.

Gascontract vervalt 
Straks wordt uw woning gasloos. Dit betekent dat 

uw gasrekening vervalt. U betaalt dan geen vast

recht of verbruikskosten meer. Het energiecontract 

voor elektriciteit blijft behouden.      

Huurtoeslag  
Het nieuwe huurbedrag wordt aan de belasting

dienst doorgegeven. Als u nu in aanmerking komt 

voor huurtoeslag doet u dat straks ook. 

Hoe zit het met de onkosten die ik maak?
Het kan gebeuren dat u voor, tijdens of na de 

uitvoering van de werkzaamheden onkosten 

maakt. Denk aan het ter beschikking stellen van 

elektriciteit en water. In de Wet staat, dat kosten die 

de huurder maakt door uitgevoerde onderhouds

werkzaamheden aan de woning, voor rekening zijn 

van de huurder. Hieronder valt ook het opnemen 

van verlof/vakantie uren. Toch vinden wij een 

 tegemoetkoming voor onkosten en ongemak op 

zijn plaats.

Sociaal plan
De woningcorporaties in Helmond hebben hier

voor een Sociaal Plan vastgesteld waarin afspraken 

zijn gemaakt wat te doen bij sloop, renovatie en 

(groot) onderhoud.

Het volledige sociaal plan kunt u vinden op onze 

website. Hierin staan onder andere de vergoedin

gen vermeld welke in projecten van toepassing zijn.

Hiervoor zijn de vergoedingen al een keer bij de 

betreffende onderdelen genoemd. Hieronder zet

ten we ze nog even op een rijtje.

Voor dit project hebben wij voor u de 
volgende vergoedingen vastgesteld:
• U ontvangt u ongemakkenvergoeding van een 

volledige kale maandhuur (gebaseerd op werk

zaamheden gedurende 4 weken).

• Onkostenvergoeding in verband met gevelwijzi

gingen (wijziging kozijnen) € 230 totaal.

Buiten deze vergoedingen verstrekt woCom een 

extra vergoeding van € 500 voor aanschaf van een 

kookplaat en eventueel pannen.

Wij maken de vergoedingen over na de oplevering 

van de laatste woning van het onderhoudsproject. 

Wij storten het bedrag in principe op het reke

ningnummer waarvan u de huur betaalt. Heeft u 

een betalingsachterstand, dan verrekenen wij deze 

eerst met de tegemoetkoming.

Containeractie
Bij de uitvoering van projecten zien we vaak dat 

diverse huurders gelijk opruiming houden. Op 6 

juli van 11.0014.00 uur plaatsen wij in de straat of 

directe omgeving een afvalcontainer waarin u op 

kosten van woCom uw overtollige spullen kwijt 

kunt.
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Wat te doen bij 
problemen of schade?
Met technische klachten en problemen over het project kunt u terecht bij 

de uitvoerder van de aannemer. Komt u er met de uitvoerder niet uit? Neem 

dan contact op met de projectcoördinator of de consulent projecten. Hun 

contactgegevens staan achterin dit boekje.

Gedragsregels
De aannemer en woCom vinden het belangrijk dat 

het personeel goed en netjes met u en uw woning 

omgaat. Daarom zijn hierover afspraken gemaakt. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in gedragsregels 

(zie pagina 14).

Mocht u toch ontevreden zijn, dan kunt u dit 

melden bij de uitvoerder van de aannemer of bij 

woCom. 

Schade en verzekering
De aannemer is aansprakelijk voor de door zijn 

werknemers of  voor de door zijn werkende onder

aannemers veroorzaakte schade aan persoonlijke 

eigendommen van de bewoners.

• Heeft u schade? Neem dan binnen 24 uur 

contact op met woCom. Samen met u en de 

aannemer stellen we de schade vast en ma

ken we afspraken over de afhandeling van de 

 schade. 

• Is er schade aan uw inboedel? Dan moet u dit 

melden bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. 

Doe dit wel binnen de termijn die uw verze

keraar in de polis stelt. De verdere afhandeling 

vindt via uw verzekering plaats.
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Planning en uitvoering
Eind september/begin oktober 2019 starten we met 

de werkzaamheden om uw woning energiezuinig 

te maken. De globale planning ziet u hieronder 

weergegeven. Enkele weken voor aanvang van de 

bouw ontvangt u bericht wanneer we bij u komen 

en hoe u zich voor kunt bereiden. Enkele dagen 

voor de start van de werkzaamheden bezoekt de 

uitvoerder u om alle werkzaamheden, de planning 

en de te nemen maatregelen met u door te spre

ken. U ontvangt dan een planning waarop u kunt 

zien welke vaklieden u kunt verwachten, welke 

werkzaamheden zij uitvoeren, hoeveel overlast u 

kunt verwachten en of u thuis moet blijven of niet. 

U krijgt dan afdekplastic om uw spullen mee af te 

dekken. 

Opnames &  
Huisbezoek

Juli 2019

Uw akkoord &  
persoonlijke  
berekening

Juli 2019

Bezoek aannemer 
Afgeven definitieve 

planning

2 weken voor start

Verwijderen asbest
Verzwaren elektra-

netwerk

Augustus 2019

Start
werkzaamheden

Eind September 
2019

Oplevering woning

Medio November
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Met wie krijgt u te maken?
De aannemer
Van Asperdt onderhoud en beheer voert het werk 

uit. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met onder

houdswerkzaamheden. Heeft u praktische vragen? 

Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 

uitvoerder, Robin Schmidt of de voorman/timmer

man, Dennis Mensinga. 

Opzichter woCom
WoCom houdt als opdrachtgever toezicht op het 

werk. Uw aanspreekpunt bij woCom zijn Barry van 

der Eijk als projectcoördinator en Gerda Hekker als 

consulent projecten.  

 

Robin Schmidt

Uitvoerder van Asperdt

06 13 44 48 51

service@vanasperdt.nl

bereikbaar 

ma t/m vr 7.30 – 16.00 uur

Dennis Mensinga

Voorman/timmerman van Asperdt

service@vanasperdt.nl

bereikbaar ma t/m vr 7.30 – 16.00 uur

Barry van der Eijk

Projectcoördinator woCom

0493 497 627

b.v.d.eijk@wocom.nl

bereikbaar

di t/m vr 8.30 – 17.00 uur

Gerda Hekker

Consulent Projecten woCom

0493 497 647

g.hekker@wocom.nl

bereikbaar

ma t/m do 9.00 – 17.00 uur



14

Gedragsregels 
Iedere werknemer van Van Asperdt onderhoud en beheer en 

zijn onderaannemers, dient zich tegenover de bewoner van het 

onderhoudsadres te gedragen conform de onderstaande gedragsregels:

1 De werknemers beschikken over een deug-

delijke legitimatie, waaruit blijkt dat zij een 

dienstverband hebben met één van de 

aannemers. U mag de werknemers naar hun 

legitimatie vragen. 

2 De opgedragen werkzaamheden voeren 

ze uit op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 

uur en in overleg met de bewoner(s). Voor 

de uitvoering van werkzaamheden buiten 

voornoemde tijdsperiode, vraagt de aan-

nemer vooraf toestemming aan woCom en 

bewoner. Dit geldt niet voor reparaties en/

of het verhelpen van storingen, waarbij de 

veiligheid en het comfort van de bewoners in 

hoge mate in het geding is, aan glazen ruiten, 

liftinstallaties, automatische toegangsdeuren, 

hydrofoorinstallaties, CV- en warmwater-in-

stallaties. 

3 De werknemers voeren de werkzaamheden 

op voortvarende en correcte wijze uit. U biedt 

een helpende hand bij het verplaatsen van 

huisraad en dergelijke. 

4 De werknemers melden eventueel door hem 

geconstateerde, direct met het werk verband 

houdende, dan wel veroorzaakte schade aan 

de bewoner en woCom. 

5 Bij het tijdelijk verlaten van het onderhouds-

adres melden de werknemers de bewoner 

wanneer ze de werkzaamheden hervatten. 

6 De werknemers informeren bij het verlaten 

van het onderhoudsadres, of de bewoner 

tevreden is. Als dit niet het geval is zoeken ze 

naar een oplossing. Dit geldt ook bij beëindi-

ging van de dagelijkse werkzaamheden. 

7 De werknemers zorgen dat zij gepaste werk-

kleding dragen en dat hun uiterlijk verzorgd 

is. 

8 De werknemers gebruiken geen alcohol of 

drugs voor of tijdens het werk en bezigen 

geen onwelvoeglijke taal. Ze spreken voorbij-

gangers en bewoners niet onnodig aan. 

9 De werknemers roken niet tijdens de uitvoe-

ring van de werkzaamheden in de woning of 

in andere ruimten, behorend tot de eigen-

dommen van woCom. 

10 De werknemers gebruiken geen radio of an-

dere geluidsapparatuur tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden. Mobiele telefoons 

gebruiken ze gedurende de werkzaamheden 

uitsluitend voor zakelijke gesprekken. 
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11 De werknemers dienen de plaats waar zij de 

onderhoudswerkzaamheden verrichten, na 

voltooiing daarvan in dezelfde staat achter te 

laten als die waarin zij haar bij binnenkomst 

aantroffen. Eventueel door de werkzaamhe-

den veroorzaakt afval of vervuiling ruimen 

de werknemers op en voeren ze af. Bij werk-

zaamheden in de woning die langer duren 

dan 1 werkdag laat de werknemers de wo-

ning opgeruimd en bezemschoon achter. 

12 De werknemers nemen afdoende maatrege-

len ter bescherming van eigendommen van 

bewoners of derden tegen vervuiling of be-

schadiging. 

13 De werknemers gaan niet met de bewoner of 

derden in discussie over onderwerpen die de 

belangen van woCom kunnen schaden. 

14 De werknemers onthouden zich tegenover 

bewoners over door derden eerder uitgevoer-

de werkzaamheden. De werknemers doen 

geen toezeggingen over toekomstige werk-

zaamheden. 

15 Van alle op het werk aanwezige werknemers 

verwachten wij dat zij het werk zoveel mo-

gelijk de Nederlandse taal zullen spreken. 

Wanner er sprake is van een taalbarrière en 

dit leidt tot onbegrip of problemen tijdens 

het werk, is het de verantwoordelijkheid van 

de aannemer dit op te lossen, in overleg met 

woCom. 

16 Als de aannemer sleutels in bruikleen krijgt 

van woCom om toegang te krijgen tot de 

woning voor het uitvoeren van de werkzaam-

heden, ondertekent de aannemer hiervoor 

een sleuteluitgifte verklaring. Nadat de 

werkzaamheden zijn voltooid waarvoor de 

sleutels zijn uitgeleend levert de aannemer 

de sleutels in bij woCom. Indien sleutels zoek 

raken tijdens de periode dat de aannemer 

deze in zijn bezit heeft komen alle kosten 

voor aanschaf van nieuwe sleutels inclusief 

het vervangen van sloten voor rekening van 

de aannemer.

17 De werknemers informeren de bewoner 

schriftelijk of mondeling (afhankelijk van de 

omvang en urgentie van de werkzaamheden) 

voorafgaand aan de uitvoering van de opge-

dragen werkzaamheden. 

18 Voertuigen parkeren ze op daarvoor bestem-

de plaatsen. Lange voertuigen moeten de 

overlast tot een minimum beperken.
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Openingstijden kantoor 

ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur

‘s Middags werken we op afspraak

Telefonische bereikbaarheid 

ma t/m do 8.30 - 17.00 uur 

vrijdag tot 12.30 uur


