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Zoals u inmiddels weet, start Area in januari 
2022 met onderhoud aan uw woning. Zo 
houden wij uw woning in goede staat. In juni 
2020 vroeg Area de bewoners wat zij van 
hun woning en omgeving vonden. Er waren 
klachten over tocht en kou in sommige 
delen van de woning. Area heeft deze 
opmerkingen als uitgangspunt genomen 
voor een groot onderhoudsplan. Met dit plan 
lossen we de meeste klachten op en krijgt u 
een energiezuinige, comfortabele woning. 
  
In dit verbetervoorstel vertellen we u alles 
over de werkzaamheden, de planning en bij 
wie u terecht kunt met vragen. Zodat u als 
bewoner weet waar u aan toe bent. Wellicht 
heeft u na het lezen een aantal vragen. 
Geen probleem! U kunt deze achterin het 
boekje opschrijven.

Tijdens een persoonlijk gesprek (het STeP 
gesprek, zie pagina 9) beantwoorden we uw 
vragen en lichten we het voorstel verder toe. 
 
Corona
We starten de werkzaamheden naar 
verwachting in januari 2022. We kunnen  
niet goed inschatten wat de gevolgen 
van corona op dat moment zijn en welke 
invloed dat heeft op de werkzaamheden.

We volgen voortdurend de richtlijnen van 
het RIVM en hebben zelf strenge protocollen. 
Die beschermen niet alleen u, maar ook  
onze medewerkers. Houdt u zich alstublieft 
aan de instructies van onze medewerkers.  
Uw gezondheid staat voorop! En heeft u  
zelf klachten? Laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten.

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, kunt u aan de inhoud geen rechten ontlenen.

Stappenplan

We maken uw woning comfortabel 
en energiezuinig.

Uw woning gaat van energielabel  
C naar minimaal A.

Door de verbeteringen aan uw  
woning bespaart u maandelijks  
op uw woonlasten.

U betaalt een maandelijkse 
huurverhoging. 

De werkzaamheden starten  
in januari 2022.

De werkzaamheden in uw woning 
duren ongeveer 5 - 10 werkdagen 
(afhankelijk van het woningtype).

Tijdens de werkzaamheden ontstaat 
overlast. We houden zoveel mogelijk 
rekening met uw situatie en wensen  
en doen er alles aan de overlast  
te beperken.

Tijdens de werkzaamheden kunt u  
in uw woning blijven wonen.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Beste bewoners,

Belangrijke informatie tijdens de werkzaamheden
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de 
contactpersonen. U vindt hun contactgegevens op pagina 14 van dit boekje. 
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Stap 3 – Akkoordverklaring 
We vragen u of u akkoord gaat met de  
werkzaamheden en of u de akkoordverklaring  
wilt ondertekenen. 

Stap 2 – STeP gesprek
Tijdens een persoonlijk gesprek lichten we de 
werkzaamheden uitgebreid toe en beantwoorden  
we al uw vragen. 

Stap 1 – Het verbetervoorstel (dit boekje)
U krijgt van ons een verbetervoorstel. Hierin leest  
u alles over de werkzaamheden.

Stap 4 – Startgesprek uitvoerder en planning
Vlak voor de start van de werkzaamheden komt de uitvoerder  
van Caspar de Haan bij u langs. Hij neemt alles nog eens met  
u door. U krijgt van hem een dagplanning. Zo weet u precies 
wanneer de werkzaamheden in uw woning plaatsvinden en  
wat dit voor u betekent. 

Stap 5 – Start werkzaamheden

Stap 6 – Oplevering
Als de werkzaamheden klaar zijn, komt de uitvoerder van  
Caspar de Haan bij u langs. Samen met u kijkt hij of alles goed 
is afgerond. Zijn er nog opleverpunten? Dan maakt hij hierover 
meteen afspraken met u.



Stap 1
Het verbetervoorstel

We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met 

het voorbereiden van een goed en duurzaam 

voorstel. We hebben gekeken naar de woningen, uw 

behoeften en naar duurzaamheid. Uit ons onderzoek 

is een aantal maatregelen (werkzaamheden) 

gekomen, die we hier verder toelichten.

We voeren werkzaamheden uit in en 
aan de volgende woningen:
•  Irenestraat 1, 3, 5, 7, 9, 24, 28, 30, 

32, 34
• Margrietstraat 3, 5, 8, 10, 12, 14, 28
• Hesselereind 14, 16
• Beatrixstraat 9, 11
• Christinastraat 1, 2, 3, 5, 12, 14, 16

Area voert een aantal onderhouds-
werkzaamheden uit aan de woning. 
Daarnaast maken we uw woning 
energiezuiniger en comfortabeler.
Als huurder bent u verplicht 
toestemming te geven voor het 
onderhoud. Voor de duurzame 
maatregelen vragen we uw akkoord.

Draagvlak
We vinden het belangrijk dat 
bewoners het eens zijn met ons 
verbetervoorstel. Daarom vragen 
we u om een akkoordverklaring 
te tekenen voor de duurzame 
verbeteringen. U geeft daarmee 
aan dat u akkoord gaat met ons 
verbetervoorstel. We voeren de 
werkzaamheden pas uit als minimaal 
70% van alle bewoners het eens is 
met onze plannen. Maar we hopen 
natuurlijk dat u allemaal achter dit 
voorstel staat!

Huurverhoging
Dankzij de duurzame maatregelen 
bespaart u straks op uw energie- 
rekening. Voor deze werkzaamheden 
betaalt u wel een maandelijkse 
huurverhoging. Deze verhoging 
is altijd lager dan uw besparing. 
Hierdoor dalen uw woonlasten (bij 
gelijk gebruik). Per maand betaalt u 
dus minder! Hoeveel huurverhoging 
u betaalt, leest u in de bijlage ‘uitleg 
huurverhoging’. Wijkteamlid Tonnie 
van den Boogaard neemt dit met 
u door tijdens het STeP gesprek.

Tip: Kijk of u recht heeft op een hogere 

huurtoeslag. Door de verhoging van de 

huur kan het zijn dat u recht heeft op 

meer huurtoeslag of dat u deze voor 

het eerst kunt aanvragen. 

Zie www.toeslagen.nl. 
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Gevelwerkzaamheden
1.  We vervangen het bestaande 

voegwerk. We controleren het 
mestelwerk en vervangen dit 
waar dat nodig is. Dit doen we 
ook bij de berging. 

2.  We controleren en herstellen 
- indien nodig - de bestaande 
kozijnen.

3.  We brengen extra isolatie aan 
in de spouwmuur (na-isolatie).

4.  We schilderen de houten 
gevelonderdelen.

5.  We controleren en herstellen 
het hang- en sluitwerk.

6.  We controleren en herstellen 
de huidige tochtwering bij de 
kozijnen.

Wat betekent dit voor u?
Voor deze werkzaamheden plaatsen
we steigers rondom uw woning. De
vaklieden op de steigers zorgen voor 
een inbreuk op uw privacy en er 
ontstaat flinke geluidsoverlast. 

Vooral het verwijderen van de 
voegen zorgt voor veel lawaai en 
stof. Zorg ervoor dat de gevel vrij is 
van obstakels zodat we de steigers 
veilig kunnen plaatsen. Heeft u een 
aanbouw of overkapping? Dan 
bekijken we samen met u of deze 
kan blijven staan. 

Dakwerkzaamheden
We voeren verschillende werkzaam- 
heden uit op en aan het dak. De 
werkzaamheden verschillen per 
woningtype. In de bijlage bij dit 
boekje ziet u welke werkzaamheden 
we aan uw dak uitvoeren. We 
isoleren de daken en vervangen 
de dakpannen. Ook voeren we 
onderhoud uit aan de schoorsteen, 
de dakgoten en de regenpijpen. 
Tijdens het STeP gesprek vertellen  
we u precies welke werkzaamheden 
we bij u uitvoeren en wat dit voor  
u betekent.

Wat betekent dit voor u?
Voor de werkzaamheden op en 
aan het dak hebben we vrije 
werkruimte nodig op zolder. In 
sommige gevallen vervangen we 
de ‘rookgasafvoer’ van de cv-
installatie. Hierdoor heeft u één 
dag geen warm water en geen 
verwarming. Dit bespreken we met 
u tijdens het persoonlijke gesprek.

Woningen Irenestraat
Woont u in de Irenestraat? Dan 
voeren we werkzaamheden uit aan 
de gevelbekleding. In de bijlage bij 
dit boekje leest u hier meer over.

Zonnepanelen
We plaatsen acht zonnepanelen per 
woning. Met zonnepanelen wekt u 
(een deel van) uw eigen elektriciteit 
op. Hierdoor bespaart u flink op uw 
maandelijkse woonlasten. 

Voor de zonnepanelen plaatsen 
we een omvormer op zolder. De 
omvormer zorgt ervoor dat u de 
elektriciteit van de zonnepanelen 
ook echt kunt gebruiken. De 
panelen worden in opdracht van 
Area door een gespecialiseerd 
bedrijf geplaatst. 

Werkzaamheden
buitenzijde

We voeren werkzaamheden uit aan de binnen- en

aan de buitenzijde van uw woning. We starten met

de buitenwerkzaamheden. Hiervoor plaatsen we

steigers rondom de woningen. De steigers blijven

ongeveer vijf weken staan. Voor het uitvoeren van  

de werkzaamheden zijn we afhankelijk van het weer. 

Als de planning wijzigt, laten we u dat altijd weten.
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Zelf aangebrachte voorzieningen
Misschien heeft u een overkapping of een 
aanbouw geplaatst. Als deze eigendom is 
van Area, plegen we ook onderhoud aan de 
aanbouw. Is dit niet het geval? Dan moet u 
in sommige gevallen de aanbouw (tijdelijk) 
verwijderen. Tijdens het STeP gesprek kijken we 
naar uw situatie en zoeken we samen naar 
een oplossing.
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Werkzaamheden 
binnenzijde

Badkamer, keuken & toilet
Binnen dit project vervangen we 
geen badkamer, keuken of toilet. 
Wilt u in aanmerking komen voor 
het vervangen van uw badkamer 
of keuken? Dat is onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk. Wanneer uw 
badkamer 30 jaar of ouder is of uw 
keuken 20 jaar of ouder, vervangt 
Area deze kosteloos. 

Is de keuken in 2007 of later geplaatst? 
Dan wordt deze keuken na 25 jaar 
vervangen. Op de website van Area 
vindt u verdere informatie over het 
laten vervangen van uw badkamer, 
keuken of toilet. Heeft u interesse? 
Neem dan contact op met ons klant-
contactcentrum via 0413 - 388 044. 

We kunnen ons goed voorstellen 
dat u vragen heeft over de werk-
zaamheden. En daar helpen we u 
graag bij. Daarom maken we met 
iedereen een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek: het STeP gesprek. 

Wij nemen het verbetervoorstel 
graag samen met u door tijdens 
het STeP gesprek. In dit gesprek 
bespreken we de Sociale, 
Technische en Praktische zaken 
over de werkzaamheden met 
u. En we vragen  uw akkoord 
op het verbetervoorstel door 
het ondertekenen van de 
akkoordverklaring.

Natuurlijk kunt u tijdens het gesprek 
uw vragen stellen. Een tip: schrijf uw 
vragen alvast op in dit boekje. Zo 
vergeet u ze niet tijdens het gesprek.

Het gesprek met onze woonconsulent
vindt plaats bij u thuis. Tijdens het 
gesprek kunt u al uw vragen stellen 
en bespreken we de volgende zaken:
•  We leggen u uit wat er gaat 

gebeuren en hoe we dat  
gaan doen.

•   We vertellen u over de mogelijke 
overlast die u kunt verwachten.

•   We nemen de planning met  
u door.

•   We bespreken uw persoonlijke 
situatie.

•  We geven aan welke 
voorbereidingen u moet treffen.

•   We vragen of u akkoord gaat 
met de werkzaamheden en 
of u de akkoordverklaring wilt 
ondertekenen.

Stap 2  

STeP gesprek

Binnenwerkzaamheden
(alle woningen)
Ook aan de binnenzijde van 
de woningen brengen we een 
aantal verbeteringen aan. De 
werkzaamheden in uw woning duren 
ongeveer vijf tot tien werkdagen. DIt 
is afhankelijk van het type woning.  
Voor we in uw woning aan de slag 
gaan, ontvangt u een duidelijke 
planning. Zo weet u precies wat u 
van ons kunt verwachten, in welke 
ruimte we bezig zijn én wat we van  
u verwachten.

1.  MV-installatie. U krijgt 
mechanische ventilatie. Hierdoor 
heeft u altijd voldoende schone en 
verse lucht in huis. 

2.  Rookmelders. We plaatsen 
rookmelders in alle woningen.

3.  We controleren de gasaansluiting 
en de meterkast. 

Wat is mechanische  
ventilatie (MV)?
Een goed geïsoleerde woning kan 
niet zonder goede ventilatie. Een 
mechanisch ventilatiesysteem zorgt 
ervoor dat er altijd voldoende, schone 
lucht in de woning aanwezig is. U 
kunt het systeem zelf ook bedienen 
met een bedieningspaneel. Om 
ervoor te zorgen dat het systeem 
alle ruimtes van schone lucht kan 
voorzien, korten we de bestaande 
binnendeuren in. En in de muur van 
de keuken plaatsen we een rooster.
De MV-unit wordt geplaatst op 
zolder. In de woonkamer komt een 
bedieningspaneel. 

U kunt de ventilatie tijdelijk handmatig 
hoger zetten, bijvoorbeeld als u gaat 
douchen.

Wat betekent dit voor u?
Voor het uitvoeren van de werkzaam- 
heden hebben we werkruimte nodig. 
We vragen u ervoor te zorgen dat we 
ongehinderd kunnen werken op de 
plekken die we met u doornemen. 

•  Op de planning die u van ons 
krijgt, ziet u wanneer we bij u aan 
het werk zijn. Het is belangrijk dat 
we op die dagen in uw woning 
kunnen werken. Bent u niet 
thuis? Dan kunt u altijd de sleutel 
aan onze uitvoerder geven. Hij 
tekent dan samen met u een 
sleutelverklaring.

•  De uitvoerder neemt vlak voor 
de start de werkzaamheden met 
u door. Heeft u ergens hulp bij 
nodig of heeft u vragen over de 
werkzaamheden? Dan kunt u altijd 
contact opnemen met een van  
de contactpersonen.

Asbest
Tijdens een eerdere inventarisatie 
hebben we in sommige woningen 
asbest aangetroffen. Dit willen 
we graag verwijderen. Als dit bij 
u het geval is, bespreken we dat 
met u tijdens het persoonlijke 
gesprek. We maken dan duidelijke 
afspraken met u. We werken altijd 
met gespecialiseerde bedrijven 
die asbest op een veilige manier 
verwerken. U hoeft zich hierover  
dus geen zorgen te maken!
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Stap 4
Startgesprek & planning

Wij vinden het belangrijk dat u net zo enthousiast 

bent over de woningverbeteringen als wij. Daarom 

willen we dat minimaal 70% van de bewoners 

akkoord gaat met ons verbetervoorstel. 

We hopen natuurlijk dat alle 
bewoners akkoord gaan en dat 
we 100% behalen. Als we geen 
70% draagvlak halen, voeren we 
de plannen voorlopig niet uit. 
Gaat u akkoord? Dan kunt u de 
akkoordverklaring ondertekenen 
tijdens het STeP gesprek met onze 
consulent. U mag de verklaring ook 
in de brievenbus van Irenestraat 7 
stoppen.
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‘Uw akkoord
is belangrijk.’

Tip: Denk ook aan uw huisdier!  

Is uw huisdier gevoelig voor 

drukte en/of stress? Misschien 

heeft uw huisdier dan tijdelijk een 

ander onderkomen nodig. 

Start werkzaamheden
Ongeveer twee weken voor we 
met de werkzaam-heden starten, 
komt de uitvoerder nogmaals bij u 
op bezoek. Hij neemt de planning 
met u door en u krijgt de definitieve 
datum waarop we aan uw woning 
beginnen. 

Ook laat de uitvoerder zien: 
•  welke plekken u in uw woning  

vrij moet maken.

•  welke zelf aangebrachte 
voorzieningen u eventueel  
moet weghalen.

•  welke spullen u het beste af 
kunt dekken. U krijgt daarvoor 
afdekfolie en verhuisdozen 
van ons. 

Op dit moment is de volgorde nog 
niet bekend. U ontvangt ruim op  
tijd informatie over de start van  
de werkzaamheden.

Woningen groot onderhoud

Stap 3
Uw akkoord
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Stap 5
Uitvoering

Stap 6
Oplevering

Als de werkzaamheden klaar zijn, komt de 

uitvoerder bij u langs om te kijken of alles goed is 

gegaan. Hiervoor maken we een afspraak met u. 

Tijdens het bezoek kijken we samen met u of de 

werkzaamheden netjes, goed en naar tevredenheid 

zijn uitgevoerd. Als dat het geval is, vragen we u te 

tekenen voor de oplevering. 

Natuurlijk willen we het onderhoud aan uw woning zo 

prettig mogelijk laten verlopen. We vragen veel van u 

en willen u dan ook ondersteunen waar nodig. 

Zo houden we u op verschillende 
manieren op de hoogte:
•  Brieven met de laatste 

ontwikkelingen, aanpassingen 
en/of wijzigingen.

•  Persoonlijke planning waarop u 
ziet waar en wanneer we in uw  
woning werken.

Overlast
Helaas brengen de werkzaamheden
overlast met zich mee. Voor het
uitvoeren van de werkzaamheden
aan de buitenkant van de woning,
plaatsen we een steiger rondom
uw woning. U kunt uw woning dan
gewoon via de voordeur bereiken.
U kunt tijdens de werkzaamheden in
uw woning blijven wonen.

Tijdens de werkzaamheden zijn er
werklieden in en aan uw woning
aan het werk. De werklieden werken
van 07.15 tot 16.15 uur. Sommige
werkzaamheden zorgen voor stof- 
en geluidsoverlast.

Ook komt er bouwverkeer in de buurt.
Er staan meer auto’s geparkeerd
en op sommige parkeerplaatsen
staan containers. We snappen dat
dit vervelend is, maar we doen
ons uiterste best de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Bij het inrichten 
van de werkplaats houden we hier  
al zoveel mogelijk rekening mee.

Thermometer
We willen graag weten of u 
tevreden bent. Daarom krijgt u van 
ons een ‘thermometer’. U kunt deze 
tegen uw raam bevestigen en laten 
zien of alles goed gaat. Is er iets 
niet in orde? Dan komen we zo snel 
mogelijk bij u langs om naar een 
oplossing te zoeken.

Schade 
Het kan zijn dat er schade aan 
uw woning ontstaat tijdens de 
werkzaamheden. Neem in dat geval 
binnen een dag contact op met 
onze uitvoerder. 

Hij komt binnen twee werkdagen bij 
u langs om de schade te bekijken 
en vult met u een schadeformulier 
in. Gooi beschadigde materialen 
niet weg voordat we de schade 
geïnspecteerd hebben. Als u te 
lang wacht met het melden van 
de schade is de oorzaak lastiger te 
achterhalen. Wij zijn dan niet langer 
aansprakelijk voor de schade. Als het 
kan, lossen we de schade meteen op. 

Projectwoning
Tijdens het project is Irenestraat 7 
onze projectwoning. Hier werkt ons 
projectteam. Als u vragen heeft 
voor de uitvoerder, mag u gerust 
binnenlopen.  

In sommige gevallen is niet alles 
helemaal goed gegaan. De 
uitvoerder bekijkt de situatie en 
vult samen met u een formulier in. 
Hiervan krijgt u een kopie. We voeren 
de nodige (herstel)werkzaamheden 
dan zo snel mogelijk uit. In sommige 
gevallen zijn we afhankelijk van 

levertijden van materiaal. Hierna 
kijkt de uitvoerder nog een keer of 
alles goed is uitgevoerd. Als dat zo 
is, vraagt hij u voor de oplevering te 
tekenen. Bij de oplevering krijgt u van 
ons een handleiding voor het gebruik 
van uw woning.
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Heeft u door de werkzaamheden klusjes waar u wel 

wat hulp bij kunt gebruiken? Wij helpen u graag! 

Gebruik de punten op deze kaart om een vakman 

van Caspar de Haan in te schakelen. 

Voor € 50,- helpt hij u een uur lang bij kleine 
klusjes die te maken hebben met de renovatie. 
Heeft u geen hulp nodig? Dan kunt u de 
kluskaart inwisselen voor handige klusspullen. 

Wilt u de kluskaart gebruiken? Neem dan 
contact met ons op. We zijn van maandag 
t/m vrijdag tijdens kantooruren te bereiken 
via 040 - 250 19 99.

Naam:

Adres:

Kluskaart t.w.v. € 200,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

Om u tijdens dit project zo goed mogelijk te 
ondersteunen, staan de volgende mensen 
voor u klaar:

  Albert van de Langenberg
   Uitvoerder Caspar de Haan
  albert@caspardehaan.nl
  06 - 53 76 39 64

  Eline Verhagen
  Uitvoerder Caspar de Haan
  elineverhagen@caspardehaan.nl
  06 - 21 25 72 16

  Fenne Smit
   Bewonersconsulent  

Caspar de Haan
  fennesmit@caspardehaan.nl
  06 - 50 09 97 73 (ma t/m do)

  Tonnie van den Boogaard
  Wijkteamlid Area
  0413 - 38 82 60

Kluskaart
Misschien zijn er door de werkzaamheden 
aan uw woning kleine klusjes die u niet zelf  
uit kunt voeren. We helpen u daar graag bij! 
U krijgt van ons een kluskaart van € 200,-.  
U vindt de kluskaart op de pagina hiernaast. 
Hiervoor kunt u vier werkuren inkopen. 

Heeft u een klus? Neem dan contact op met 
onze uitvoerder. Samen met u maakt hij een 
inschatting van het werk en spreekt met u af 
wanneer we dat uitvoeren. U kunt er ook een
Gamma-bon voor krijgen.

De kluskaart is te gebruiken tot aan de 
oplevering van uw woning. Als u na 
oplevering geld over houdt, maken we dit 
aan u over. We keren geen contant geld uit. 
De kluskaart is gebonden aan een adres. Per 
huishouden is er dus maar één kluskaart. 

Bewonerstevredenheid
Wij willen graag weten of u tevreden bent 
over de werkzaamheden. Daarom nemen we 
tijdens en na de werkzaamheden telefonisch 
contact met u op. We stellen u dan kort een 
aantal vragen. Het tevredenheidsonderzoek 
wordt uitgevoerd door Blick Marktonderzoek.

Onze vakman  
helpt u graag

Belangrijke informatie
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Postbus 548
5400 AM Uden

t 0413 388 044

info@areawonen.nl
www.areawonen.nl
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Postbus 1
5600 AA Eindhoven

t 040 250 1999

info@caspardehaan.nl
www.caspardehaan.nl


