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VOORWOORD
Voor u ligt het uitvoeringsboekje van de verbeter- en onderhoudswerkzaamheden
aan de woningen Oranjelaan 4 t/m 26 te Rijnsburg

In dit boekje kunt u lezen welke werkzaamheden worden gedaan. Zijn er in uw
woningen afwijkingen van standaard zullen deze u persoonlijk worden toegelicht.

Bewoners en omwonenden informeren we vooraf in een brief over de start van de
werkzaamheden, de veiligheid en de planning. Overige informatie ontvangt u ook via
bewonersbrieven of telefonisch vanuit Heembouw of Dunavie. Natuurlijk bent u bij
vragen of onduidelijkheden ook welkom in de onze bouwkeet.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden mogelijk ingrijpend zijn en hinder kunnen
veroorzaken. Wij proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Laat het ons
vooral weten als u vragen heeft of andere zaken wilt bespreken. We kijken uit naar
een prettige samenwerking en natuurlijk naar een mooi resultaat!

Met vriendelijke groet,

Het projectteam van Dunavie en Heembouw

Dit uitvoeringsboekje is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen onvoorziene omstandigheden
wijzigingen veroorzaken, waardoor de informatie in dit boekje afwijkt.  Heembouw of Dunavie
informeren u hierover.
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EVEN VOORSTELLEN
Gedurende het project is Quirien van Berkel uw contactpersoon. U kunt bij hem terecht met vragen
over de planning, uitvoering, technische dingen en andere zaken die betrekking hebben op het
project. Quirien is van maandag tot en met donderdag ter plaatse aanwezig tussen 8.00 uur en 12.00
uur.

Let op! Op vrijdag is Quirien niet aanwezig, maar het telefoonnummer blijft wel bereikbaar en
wordt beantwoord door één van de andere collega’s.

Quirien van Berkel |  Uitvoerder Heembouw
Tel: 06 – 38 67 24 15 (ma, din, woe en don van 8.00 tot 12.00 uur)
bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken.
Locatie: keet op parkeerplaats

Rob van den Haak |  Meewerkend Uitvoerder Heembouw
Tel: 06 - 38 67 24 15 (van 8.00 tot 16.00 uur)
bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken.
Locatie: in de keet op de parkeerplaats

Vakmannen
Dagelijks lopen vaklieden in werkkleding in en rond de woningen. Afhankelijk van het bedrijf waar zij
werken, dragen zij kleding met het desbetreffende bedrijfslogo. Hieronder staan de logo`s van de
bedrijven waarmee we samenwerken. U kunt ook altijd om een legitimatie vragen.

Daarnaast werken wij ook  met

Van Kesteren: het vervangen van enkel glas voor isolatieglas
C&M schilders: het schilderen van de kozijnen waar werkzaamheden aan zijn verricht
De Kock: het plakken van zonnewerende glasfolie op de galerij
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Werktijden
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur, met uitzondering van
feestdagen. Aan het einde van iedere werkdag laten we uw woning veilig, waterdicht en bezemschoon
achter.

Contactgegevens bij spoedeisende problemen buiten werktijden en in het weekend
Bij technische spoedeisende problemen buiten werktijd kunt u contact opnemen met de 24-uurs dienst
van Heembouw op telefoonnummer 071 – 332 00 50. Deze service beoordeelt samen met u hoe snel
het probleem moet worden opgelost. Mocht geen directe actie nodig zijn, dan wordt het probleem de
eerstvolgende werkdag opgelost. Dit geldt ook in het weekend en op feestdagen.

Probeert u wel in te schatten op het probleem met onze werkzaamheden te maken heeft of  dat u het
algemene nummer van Dunavie moet bellen.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
OPNAME
Voorafgaande aan het overleg met Dunavie hebben wij reeds een opname gedaan van uw woning

Voor de start van de werkzaamheden komt Quirien bij u langs om het een en ander met u door te
nemen. Hij bespreekt met u welke ruimte(n), loop- en werkzones vrij moeten zijn van persoonlijke
spullen, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd (zie bijlage 2).

Wij informeren u voor de start van de werkzaamheden over mogelijke overlast en wanneer er bij u in
de woning werkzaamheden zijn. Wij proberen dit natuurlijk zo veel mogelijk te bundelen om de hinder
te beperken. Dit lukt helaas niet altijd.

VOORBEREIDINGEN
De plekken waar wij werken (de loop- en werkzones, zie bijlage 2) dient u vrij te maken. Denk onder
andere aan de ruimte langs de kozijnen, de meterkast en de technische ruimtes. Wij dekken waar
nodig loop- en werkzones met een zogenaamde stucloper af.

Om andere spullen in werkgebied tijdelijk af te dekken kunt u afdekmateriaal krijgen. Dit kunt u afhalen
bij de uitvoerder in de keet.

De raamdecoratie zoals gordijnen, lamellen, gordijnrails en dergelijke moet u ook verwijderen. Als t u
dit zelf niet lukt, vraag dan bijvoorbeeld een familielid, vrienden of een behulpzame buur om dit voor u
te doen. Wanneer u echt geen hulp kunt krijgen, kunnen wij u hierbij helpen. Graag brengen wij onder
de aandacht, dat het risico van schade, vervuiling of andere zaken dan voor verantwoording van de
bewoner is.

In het kader van de veiligheid mogen onze medewerkers hun schoenen niet uittrekken. Dit zijn
namelijk speciale veiligheidsschoenen. Ook zijn plastic zakjes om de schoenen niet toegestaan. Dit
kan namelijk glad zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.

GALERIJ VRIJMAKEN
Om de werkzaamheden op de galerij uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat u eventuele
vogelhuisjes, plantenbakken, schilderijtjes en andere versieringen vóór de start van de
werkzaamheden van de galerij verwijdert. Ook hiervoor geldt: vraag hulp als het u zelf niet lukt uw
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balkon vrij te maken. Wanneer u echt geen hulp kunt krijgen, kunnen wij dit voor u doen. Graag
brengen wij onder de aandacht, dat het risico van schade, vervuiling of andere zaken voor
verantwoording van de bewoner is.

SLEUTELOVERDRACHT
Kunt u  ervoor zorgen dat er iemand anders aanwezig is, als u zelf niet thuis kunt zijn. Als dit echt niet
lukt, kunt u de sleutel, op eigen verantwoordelijkheid, achterlaten bij de uitvoerder. U kunt dan vrijuit
het huis verlaten (voor uw werk, de boodschappen, hond uitlaten). Het voordeel is dat u niet telkens
de deur open hoeft te doen. Als vaklieden de woning verlaten (bijvoorbeeld met lunchpauze), doen zij
de deur achter zich dicht. Als u dit niet wilt, kunt u ’s morgens de deur openen en die na werktijd zelf
weer afsluiten. Uw woning kan dan niet worden afgesloten wanneer de werklieden gaan lunchen. In
dit geval, denk er wel om dat u geen waardevolle of kostbare spullen achterlaat omdat uw woning vrij
toegankelijk is. Tijdens de oplevering ontvangt u van ons uw sleutel terug. Mochten nog extra
werkzaamheden nodig zijn, dan doen we dit in overleg met u.

INBOEDELVERZEKERING
Meld altijd voor start van de werkzaamheden bij uw inboedelverzekering, dat er werkzaamheden gaan
plaatsvinden en de verwachte uitvoeringsduur. Uw inboedelverzekering gaat bij eventuele schade-
uitkering vrijwel altijd uit van de vervangingswaarde. Wij nemen voorafgaand aan de werkzaamheden
eventuele zichtbare aanwezige schades op.
Let op: Indien u geen inboedel verzekering heeft, houdt u er dan rekening mee dat Dunavie of
Heembouw uw inboedel niet meeverzekert!

SCHADE
Wij nemen uiteraard voorzorgsmaatregelen om te voorkomen, dat wij schade maken aan uw
eigendommen. Wij dekken uw vloer af op plaatsen waar wij werken. Onze medewerkers werken
zorgvuldig en met respect voor uw eigendommen. Wanneer onverhoopt toch schade ontstaat, vragen
wij u als volgt te werk te gaan:

· Meld de schade binnen twee werkdagen bij de uitvoerder. Hij onderzoekt of de schade al
aanwezig was voor de start van de werkzaamheden.

· Meld de schade ook altijd bij uw inboedelverzekering.
· Samen met de uitvoerder vult u een schadeformulier in.
· U krijgt advies van de uitvoerder over de schadeafhandeling.
· Heembouw neemt indien nodig contact met u op.

Heembouw handelt de schade op een correcte manier af na oplevering van het project.

TER VOORKOMING VAN DIEFSTAL
Wij adviseren u dringend uw kostbaarheden en waardevolle eigendommen op te bergen (het liefst niet
in de woning). Ook adviseren wij u, als de steigers om uw woning staan, de ramen op de verdieping
buiten werktijd gesloten te houden en de roosters dicht. Mocht u onverhoopt toch spullen missen,
meldt dit dan bij de uitvoerder. Doe bij vermissing van uw spullen ook altijd aangifte bij de politie. Deze
kan de dader mogelijk achterhalen. Uw claim kunt u vervolgens neerleggen bij uw eigen
inboedelverzekering.

PLANNING
De werkzaamheden buiten de woningen bepalen voor een belangrijk deel de planning. Voor deze
werkzaamheden hoeven wij niet bij u in de woning te zijn maar de binnen werkzaamheden lopen wel
gelijk op met buitenwerkzaamheden. Rob neemt tijdig contact met u op, wanneer wij bij u in de woning
moeten zijn.

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, dat we moeten schuiven met de
dagen waarop we werkzaamheden uitvoeren. Wij proberen dit natuurlijk tegen te gaan, maar hebben
helaas niet overal invloed op. Wij zullen u hierover zo vroeg als mogelijk informeren en hopen op uw
begrip.

MATERIAALOPSLAG
We laten materialen zo veel mogelijk “Just In Time” leveren. Dit houdt in dat de materialen pas worden
geleverd wanneer deze worden gebruikt. Hierdoor kan de opslagruimte zo klein mogelijk blijven.
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Ondanks deze maatregel ontkomen we er niet aan een opslagcontainer te plaatsen voor materieel en
opslag van materiaal.

WAT WE GAAN DOEN
WERKZAAMHEDEN RONDOM DE WONINGEN
Voor de werkzaamheden buiten de woning hoeft u niet thuis te zijn. Voor deze werkzaamheden
hoeven wij niet in de woning te zijn. Wel kunt u hinder en stofoverlast ervaren. Hieronder een korte
opsomming van de buitenwerkzaamheden:

o Trappentoren plaatsen t.b.v het dakwerk op het  woningblok.
o Aanbrengen van extra dakisolatie en dakbedekking.
o Het vervangen van de dakkappen van CV en MV afvoeren
o Het plaatsen van de gekozen zonnepanelen op het dak
o Afwerken van overgangen metselwerk naar nieuw dak.
o Het plaatsen van een dak-toetreding op het trappenhuis
o Schilderen en sauzen van plafond trappenhuis
o
o Vervangen van bestaande roosters  en glasstrook in de galerij voor nieuwe ventilatie roosters.
o Het plakken van zonne-werende glasfolie op de ramen van de galerij
o Het vervangen van het enkele draadglas voor BW isolatieglas met een ventilatierooster op het

glas.  Schilderen van houtwerk bij het veranderde glas.
o Het aanpassen van de verlichting naar Led verlichting , in de berging extra verlichting op een

aanwezigheidschakeling.

WERKZAAMHEDEN IN DE WONINGEN
Voor de hieronder genoemde werkzaamheden ontvangt u tijdig een planning, waarin staat wanneer
wij bij u in de woning aanwezig moeten zijn.

o Afdekken waar nodig voor de werkzaamheden en verwijderen na de werkzaamheden.
o Het reinigen van de ventilatie-box en het reinigen van de kanalen.
o Tijdelijk uitzetten ketel voor de- en hermonteren rookgasafvoeren naar het dak.
o Mogelijk aansluiten zonnepanelen in de meterkast als u daarvoor heeft gekozen
o Vervangen van het enkel glas in de gevel aan de galerijzijde door HR++ isolatieglas aanbrengen

met in de slaapkamer een rooster. In de voordeur komt ondoorzichtig  HR++
o Aansluitend afschilderen van de aangepaste kozijnen en deur
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HOE WIJ WERKEN
TIJDELIJKE AFZETTING
Bij werkzaamheden waarbij een gevaarlijke situatie kan ontstaan, plaatsen we een tijdelijke afzetting.
Denk hierbij aan: laden/lossen, zaagplaats, het plaatselijk uithakken van de gevels en (kans op)
vallende voorwerpen.

VEILIGHEID
We gaan via de buitenzijde naar het dak zodat wij daar geen overlast van zullen hebben in het
trappenhuis.
Wel gaan wij werkzaamheden verrichten in het trappenhuis, hiervoor komt er een steigertje te staan
Deze wordt zo geplaatst dat u altijd uw woning kan bereiken. Als het nodig is worden de steigers
voorzien van lint om werkplekken en looppaden aan te geven.

OVERLAST
Helaas brengen de werkzaamheden overlast met zich mee. Naast de hoeveelheid werklieden die in
en rondom de woningen werken, gaat u ook overlast ervaren van geluid, stof en parkeren. Wij
proberen de hinder tot een minimum te beperken.

TOT SLOT
OPLEVERING
Als de werkzaamheden in uw woning zijn afgerond, maakt Heembouw de werkplek schoon en stelt
samen met u en Dunavie vast of het werk goed is uitgevoerd. Als er fouten zijn, noteren we dit in een
opleveringsrapport. We maken afspraken over de afhandeling van de eventuele opleverpunten die
binnen vijf werkdagen door Heembouw worden hersteld onder voorbehoud van leveranties.

Na de oplevering ontvangt u de handleidingen van nieuw geplaatste apparatuur (bijvoorbeeld de
zonnepanelen).

Daarnaast ontvangt u na de algehele oplevering van Heembouw een bewonerstevredenheid
vragenlijst. Wij stellen het op prijs als u die voor ons invult en retour stuurt.


