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Beter label project
Buitenlust 1-18, 25-27, 73-78,
85-96, 103-108 en 112-132
In deze brochure: Het voorstel om uw woning energiezuiniger te maken,
wat het oplevert en hoe u op het voorstel kunt reageren
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bewonersbegeleider namens Rochdale en
van Wijnen. Heeft u vragen? Wilt u de
informatie uit deze brochure samen doornemen? Of heeft u ergens hulp bij nodig in
dit project? Laat het mij weten! Ik ben
bereikbaar via 06 - 307 360 96 en
s.prantl@vanwijnen.nl

Rochdale werkt samen met Van Wijnen
om uw woning energiezuiniger te maken.

Tip: bewaar deze brochure
goed, u wilt later vast nog wel
eens iets teruglezen.

Vooraf
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Om te zorgen dat u fijn kunt wonen met
minder energieverbruik, wil Rochdale uw
woning graag energiezuiniger maken.
Wij hebben hiervoor uw toestemming nodig.
In deze brochure leest u hoe wij uw woning
willen verduurzamen, en wat dit betekent voor
uw huurprijs en energieverbruik.
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Van C-label naar A-label
Het gemiddelde energielabel van de woningen gaat
van C naar A. Onafhankelijk adviesbureau Atriensis
heeft dat berekend. Zo verbruikt u minder energie
én stoot u minder CO2 uit.

Heeft u vragen?
In deze brochure leest u alle informatie over het
plan. Heeft u een vraag? Bel of mail gerust met
Sandra Prantl, de bewonersbegeleider van dit

Beter label = besparen

project. Haar contactgegevens staan op de pagina
hiernaast en achter in deze brochure.

Door de werkzaamheden krijgt uw woning een
beter energielabel. Dat is goed voor het milieu én

Woningstichting Rochdale & Van Wijnen

uw energieverbruik.

Amsterdam, mei 2021

Meer weten over de verduurzamingsprojecten? Kijk op rochdale.nl/beterlabel

1 Het voorstel samengevat
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Door woningen te verduurzamen werken
we samen aan een gezondere en schonere
wereld. Als uw woning een beter energielabel heeft, dan kunt u besparen op uw
energieverbruik en dus op uw woonlasten!

Samen met u kunnen we het gemiddelde
label van de woningen van een C -label
naar een A-label brengen

Om te verduurzamen zijn deze
werkzaamheden nodig:
dak isoleren en
kieren afsluiten,
tochtwering
afdakje
achterdeur

nieuwe
ventilator met
vochtsensor
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CO2 sensoren

aanvullen
isolatie
spouwmuren

ombouw
trap (optie)

HR++ glas
toiletraampje

isoleren vloer
begane grond

Dit betekent voor u:
lees meer in hoofdstuk 2

andere woonlasten
(besparingen en
huurverhoging)

een comfortabelere en
duurzamere woning

lees meer in hoofdstuk 5

lees meer in hoofdstuk 2
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Onderhoud
Terwijl we bij uw woning aan het werk gaan, doen

Voor het onderhoud
zijn deze werkzaamheden nodig:

we ook onderhoudswerkzaamheden. Daar betaalt
u geen huurverhoging voor. Hiernaast ziet u wat
we gaan doen.

Extra opties
Tegen betaling kunt u deze opties laten uitvoeren:

vervangen
dakpannen en
afvoer cv-ketel

vervangen
dakramen

vervangen
dakgoten

• een extra dakraam en/of

gevel
reinigen

• een portaal om uw trap.
In hoofdstuk 2 (portaal) en 3 (dakraam) leest u er
meer over.

Hinder
Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te
beperken, en werken volgens de corona-regels.
Hoe dat gaat leest u in hoofdstuk 4 en 7.

Woonlasten

plaatsen /
vervangen
rookmelders

nieuwe
regenpijp
met
overloop
controle
cv-ketel
schilderen afdakje achterdeur,
toiletraam, dakramen

Uw woning wordt comfortabeler en uw huur iets

herstel schade
metsel- en
voegwerk
(waar nodig)
schoonmaak en
herstel
ventilatieroosters
lees meer in hoofdstuk 3

hoger. Maar u kunt besparen op uw
energiekosten, en voor het onderhoud betaalt u
geen huurverhoging. Lees meer in hoofdstuk 5

Doet u mee?
Om te kunnen verduurzamen hebben wij uw
akkoord nodig. In hoofdstuk 6 leest u hoe u dat
aangeeft.

Planning
Wij hopen in september 2021 te
starten en zijn dan ongeveer 7
maanden bezig in de wijk.
lees meer in hoofdstuk 7
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2 Werkzaamheden
om te verduurzamen
Met gevel- dak- en vloerisolatie en het
verbeteren van de ventilatie kunnen we
uw woning duurzamer maken. Daarnaast
verbetert uw wooncomfort.

Dakisolatie
Uw woning krijgt nieuwe

HR++ glas toiletraam

dakbedekking. Daarbij zit een
isolatielaag zodat in de winter de

Het bestaande dubbelglas in de

warmte beter binnen blijft, en in de

woning is nog in orde. Maar in

zomer blijft de warmte beter

het toiletraam zit nog enkelglas;

buiten. De isolatie komt aan de

dat wordt vervangen door HR++-

buitenkant, dus tijdens de aanpak

isolatieglas.

is uw dak gewoon dicht. Ook
maken we kieren rond het dak
gelijk dicht; dat scheelt tocht!

Vloerisolatie
Door de woning ook onderop te
isoleren voorkomen/beperken we

Buiten uw woning

dat kou en vocht vanuit de grond
uw woning intrekt. Het isolatiemateriaal wordt vanuit de kruip-

Aanvullende isolatie
spouwmuur

ruimte tegen de vloer aangebracht.

De ruimte tussen de
isolatiemateriaal. Om u meer

Tochtwering afdakje
achterdeur

comfort te bieden vullen wij de

Bij het afdakje boven de achterdeur

isolatie aan met isolatiekorrels.

en het openslaande keukenraam

Zo wordt de isolatie nog beter

blijkt een kier te zitten. Daar

en heeft u binnen minder ‘last’

plaatsen we isolatie en we dekken

van de temperatuur buiten.

de kier af, zodat er geen tocht meer

binnen- en buitenmuur bevat

door kan.
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CO2 sensor
In de woonkamer en hoofd-

Plaatsen trapportaal**

slaapkamer komt een CO2-sensor.

Individuele optie
Door een portaal om de trap te
plaatsen, van begane grond naar
de 1e etage, kan de warmte niet
meer naar boven verdwijnen.

Die zorgt voor meer afzuiging als er
teveel CO2 in de lucht van de
betreffende ruimte zit.

Nieuwe mechanische ventilatie*
U heeft al een mechanische ventilatie op
zolder. Deze zuigt via de ventielen in de
badkamer en keuken de gebruikte lucht

In uw woning

Luchtstroom

af. Wij vervangen de ventilator door een

Tijdens het huisbezoek (zie pagina

zuiniger exemplaar met een sensor die

9) bespreken wij met u of de

de luchtvochtigheid meet. Wordt het te

binnendeuren ingekort moeten

vochtig in huis, dan gaat de ventilator

worden voor een goede lucht-

vanzelf harder werken. Daarnaast kunt u

stroom.

altijd handmatig de mechanische
ventilatie hoger of lager zetten.

*V
 erbeteren ventilatie

Goede ventilatie is belangrijk voor
gezonde lucht in huis. Zo voorkomt u
vocht en schimmel in huis.
Als wij een huis isoleren zijn er (bijna)
geen kieren meer in de gevel en/of het
dak. De nieuwe ventilatie zorgt
automatisch voor een goed
binnenklimaat. Voor aanvoer van
verse lucht is het belangrijk dat het
ventilatierooster schoon is en goed
open kan.

** Toelichting trapportaal

Door de open trap kan warmte van
beneden makkelijk naar boven
verdwijnen. Om dat tegen te gaan
kunnen wij de trap ombouwen met
een portaal. Daarin komen twee
deuren beneden (voor de trap, en
voor de trapkast) en een deur boven.
De trap wordt ook voorzien van
stootborden. Hoe het bij uw woning
eruit komt te zien, kunnen we met u
bespreken tijdens het huisbezoek
(zie pagina 9). Dat is een individuele
optie, tegen een eenmalige
bijbetaling van €2.575 inclusief btw,
exclusief schilder/stuukwerk.
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3 Onderhoudswerkzaamheden
Als we toch bij uw woning aan het werk
zijn voor de energiebesparende
verbeteringen, voeren we – los van de
verduurzaming – meteen een aantal
onderhoudswerkzaamheden uit.

Dakramen
Door de dakisolatie wordt het dak
dikker, en dat past niet goed bij de
bestaande dakramen. Ieder dakraam
wordt dan vernieuwd in dezelfde maat,
en er zit HR++-glas in.
Wilt u een extra dakraam? Dat kost

Nieuwe dakpannen

€ 1.500,- inclusief btw en heeft de maat

Na het aanbrengen van de dakisolatie

van uw huidige grootste dakraam.

plaatsen wij nieuwe dakpannen terug.

Gevel reinigen
Nieuwe dakgoten

Alle voor-, zij- en achtergevels
worden gereinigd.

Regenpijp met overloop
De nieuwe regenpijpen (voor en

Schade metsel- en voegwerk

achter) hebben een 'overloop' en
bladvanger. Die overloop zorgt

Alle buitenmuren zijn beoordeeld.

ervoor dat rioolwater bij overstroming

Schade aan stenen of het voegwerk

(een zware regenbui bijv) in uw tuin

wordt hersteld.

loopt; niet verderop in uw toilet.

Onderhoud ventilatieroosters
We controleren alle roosters en maken deze weer
werkend waar nodig. De roosters worden eenmalig

Controle cv-installatie

schoongemaakt.

De cv-ketels die een paar jaar geleden zijn
vervangen, zijn nog prima. We hoorden wat
klachten dat de verwarming sinds de nieuwe

Schilderwerk

ketel wat hoger gezet moet worden om het

Vanwege vervanging van het toiletraam en de

toch warm te hebben. Daarom laten we

dakramen, wordt het kozijn ervan geschilderd. Ook

gelijk de installatie controleren en – waar

de afwerking bij het afdakje bij de achterdeur wordt

nodig – bijstellen.

geschilderd (alles in de huidige kleur).

Plaatsen / vervangen rookmelders
Vanaf juli 2022 zijn rookmelders (1 per woonlaag)
verplicht. Heeft u ze al, dan vervangen wij ze alvast.
Heeft u ze nog niet (allemaal), dan plaatsen wij ze alvast.

4 Wat merkt u van de
werkzaamheden?
Moet ik mijn spullen opzij of weg zetten?
Vooral wanneer wij aan of in uw woning
werken kunt u overlast ervaren van geluid,
stof en activiteit rondom uw woning. Dat
kunnen wij niet voorkomen. Wij doen er
wel alles aan om de overlast zoveel
mogelijk te beperken.

Ja, we moeten werkruimte hebben. Op de
‘kluskalender’ staat straks precies waar die ruimte
nodig is. Heeft u een zonnescherm, dan pakken
wij dat in. Twijfelt u of er iets opzij of weg moet,
bespreek het dan tijdens het huisbezoek.

Hulp nodig?
Ervaart u de overlast als te veel, of heeft u
vanwege de uitvoering hulp nodig? Bel of mail dan
met bewonersbegeleider Sandra via de

Werkzaamheden combineren

contactgegevens achterin deze brochure. Zij kijkt

Wij zijn een aantal dagen in of vanuit uw woning

met u hoe wij elkaar het beste kunnen helpen.

bezig, en een aantal dagen aan uw woning. Deze
werkzaamheden proberen we te combineren. Dan

Huisbezoek

heeft u wat meer overlast tegelijk, maar is een

Nadat er akkoord is om dit project uit te voeren,

kortere periode.

en voordat wij in en aan uw woning aan de slag
gaan, komen wij bij u op bezoek (in lijn met de

Wat en waar?

corona-regels). Met u bespreken wij onder andere

Overlast kunnen we niet uitsluiten, en uw thuis is

de volgende punten:

een tijdje anders dan gewend bent, bijvoorbeeld
door (hard) geluid, stof en drukte. Ook als wij een
blok verderop in de wijk aanpakken zult u dat
horen. Wij hopen op uw begrip. Op pagina 10 en 11

• W
 at wij aan uw woning gaan doen, wanneer en
wat u daarvan merkt;
• W
 aarbij wij uw hulp nodig hebben, bijvoorbeeld

leest u in grote lijnen waar en waarvan u overlast

omdat er iets opzij moet of omdat er iemand

kunt ervaren.

thuis moet zijn zodat wij in/vanuit uw woning
kunnen werken; en

Wanneer?

• W
 aarbij u misschien onze hulp nodig heeft.

Ongeveer twee à drie weken voordat wij aan uw
woning starten krijgt u van ons een ‘kluskalender’.
Daarop staat specifiek per dag aangegeven waar
wij in en aan uw woning werken, wat u daarvan
merkt en waarbij wij uw medewerking nodig
hebben.

Alle medewerkers die in en aan uw
woning werken houden zich
vanzelfsprekend aan de corona-regels.
Doet u dat ook? Wij gaan uit van uw
begrip en medewerking. In hoofdstuk
8 leest u er meer over.
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Aan uw woning
2

3

hiervoor moeten we
in uw woning zijn

5

specifieke hinder
(anders dan geluid, stof
en/of uitvoerenden)

10

8

4
1

6

7

Let op: de nummering is niet altijd de werkvolgorde. Over de planning van deze werkzaamheden leest u meer in hoofdstuk 7.

1

2

Op- en afbouwen steigers*

3

Aanbrengen isolatie dak

Nieuwe dakpannen en
dakgoten

Minder uitzicht
Werkruimte vrijmaken

4
Nieuwe regenpijpen met
overloop

5

6

Gevel reinigen
werkruimte maken
ramen en roosters sluiten

7
Aanvullen isolatie
spouwmuren

8
Schilderen kozijnen toiletraam en dakramen, en bij
afdakje achterdeur.
werkruimte maken

Herstel schade stenen en/of
voegwerk

In uw woning
10

3

1

toegang nodig tot
uw woning

5
4
9

specifieke hinder (anders
dan geluid, stof,
11
uitvoerenden en/of
werkruimte maken)

8
6

3

2

7
Let op: de nummering is niet altijd de werkvolgorde. Over de planning van deze werkzaamheden leest u meer in hoofdstuk 7.

1
Vervangen dakramen of
plaatsen nieuw dakraam
(optie)

4
Plaatsen CO2-sensoren
(in woonkamer +
hoofdslaapkamer)'

7
Vloerisolatie in kruipruimte
aanbrengen

2
Schoonmaak en onderhoud
ventilatieroosters

5
Vervangen toiletraampje

8
Ombouw trap (optie)

3
Vernieuwen mechanische
ventilatie

6
Inkorten deuren voor
luchtstroom (indien nodig)

9
Controle en bijstellen
cv-installatie
mogelijk kort geen verwarming en warm water

10
Rookmelders plaatsen /
vervangen *

5 Veranderingen in uw woonlasten
12

Hoe is de huurverhoging berekend?
De Woonbond en Aedes hebben namens

Door de verbeteringen die we gaan
aanbrengen, veranderen uw woonlasten.
Lees hier wat dit voor u betekent.

corporaties en huurders afspraken gemaakt in het
Sociaal Huurakkoord. Ook over de huurverhoging
bij verduurzaming. De huurverhoging die wij aan u
doorberekenen, komt uit dat akkoord en is gericht
op wat u door de verduurzaming kunt besparen.

Alleen voor verbeteringen
Andere woonlasten?

Wij mogen alleen een huurverhoging vragen voor

Uw kosten voor huur, servicekosten en

verbeteringen; niet voor onderhoud. In

energieverbruik worden ‘woonlasten’ genoemd.

hoofdstukken 2 en 3 leest u wat waarbij hoort.

Na dit project veranderen uw woonlasten. Want
voor de verduurzaming vragen wij een
huurverhoging. Maar door de verduurzaming
wordt uw woning energiezuiniger en kunt u
besparen op uw energierekening.

Berekening besparingen

Let op: Hoeveel u per maand
bespaart hangt ook af van de
grootte van uw gezin, bijvoorbeeld.
En hoe hoog u de verwarming zet.

Door berekeningen van onafhankelijk
adviesbureau Atriensis en door eerdere projecten
verwachten wij dat u meer bespaart dan de
huurverhoging. En dat uw totale woonlasten dus
lager worden.

Besparingen en energiekosten
besparing € 41,00
besparing op
energiekosten door
verbeteringen

€ 17,00 extra kosten

huurverhoging door
verbeteringen

Totale besparing € 24,00 per maand (€ 41,00 - 17,00)
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Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Dan moet u de nieuwe huurprijs
doorgeven via www.toeslagen.nl. Uw huurtoeslag wordt
dan opnieuw berekend. Daarbij wordt de huurverhoging
meegeteld. De kans is groot dat u extra huurtoeslag
ontvangt; waarschijnlijk net zo veel of meer dan de
huurverhoging.
Heeft u vragen of wilt u de nieuwe huurtoeslag
berekenen, neem dan contact op met bewonersbegeleider Sandra.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? U kunt een proefberekening maken op
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

6 Doet u mee?
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Akkoordverklaring
Bij deze brochure zit een formulier;

Wat vindt u van het plan voor de
verbeteringen? In dit hoofdstuk leest u hoe
en wanneer u ons dat kunt vertellen.

de ‘akkoordverklaring’. Daar staan
de verbeteringen en huurverhoging
op vermeld, maar ook de
individuele opties en hoe/waar u
het formulier moet inleveren.
Vul uw gegevens en keuzes in,
ook als u het niet eens bent met de verbeter-

Voorstel en toestemming

plannen. En lever de akkoordverklaring zo snel

Deze brochure is uitleg van het plan, of

mogelijk maar uiterlijk 11 juni in via de witte,

‘projectvoorstel’. In het plan worden onderhoud en

vrijstaande brievenbus bij Buitenlust nr. 78 of

verbeteringen (zie hoofdstukken 2 en 3)

tijdens de spreekuren (zie begeleidende brief).

toegelicht, net als wat u ervan merkt tijdens de
uitvoering en in uw woonlasten. Voor het uitvoeren

Als minstens 70% van de huishoudens in het

van onderhoud heeft u via uw huurcontract al

project akkoord gaat, gaan wij het plan bij

toestemming gegeven. Maar voor het uitvoeren

iedereen uitvoeren.

van de verbeteringen hebben wij uw toestemming
nodig.

Vragen
Heeft u vragen voor u de akkoordverklaring kunt
inleveren? Neem dan contact op met bewonersbegeleider Sandra Prantl. Zij kan dan bijvoorbeeld
bij u langs komen om uw vragen te bespreken.
Sandra is bereikbaar via 06 30736096 en
s.prantl@vanwijnen.nl

7 Planning
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Hoe lang wordt er in/aan mijn woning
gewerkt?
Lees hier hoe de planning eruit ziet en
wanneer wij verwachten klaar te zijn.

Als alles meezit, duurt het werk aan het hele
project zo’n 26 werkweken. Per blok (6 woningen):
• S
 teigers rondom: 6 à 7 weken
• W
 erken aan de buitenkant van uw woning:
een aantal dagen of dagdelen in de genoemde
periode

De stappen die nodig zijn
voor dit project

Nu vang
nt

dagen in die periode.
We combineren zoveel mogelijk werkzaamheden
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• W
 erken in of vanuit uw woning: ongeveer 3-5

hinder, maar duurt het minder lang. Wij kunnen
niet beloven dat we alles exact op elkaar kunnen
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Hoe weet ik wanneer er in/aan mijn
woning wordt gewerkt?
Hiernaast ziet u de algemene planning. Wanneer
wij 70% of meer draagvlak hebben, kunnen wij de
route aangeven hoe wij door de wijk gaan.
Daarmee weet u dan omstreeks welke maand wij

ct

je
pro

lok
w b et u

u
an heck m
v
t
ar
ec

r st atst
voo r', la

nde
ing
e
ale itvoer
w
k
s
3
u
lu
2 à elen 'k ing en
d
n
Uit plan
en
r
hed
ove
m
a
1
za
202 e werk
r
e
b
td
en
tem en me
p
hed
e
t
m
S star
a
a
rkz
We
we
2
e
d
02
r 2 de van
a
a
rj
ein
Voo acht
w
Ver

bij uw blok komen. Zo’n twee à drie weken voordat
we bij uw blok starten krijgt u van ons de
‘kluskalender’. Daarop staat specifieker wanneer
wij bij u komen. Als wij iets eerder of later komen
dan gepland, informeren wij u zoveel mogelijk
direct en mondeling (aan de deur of telefonisch).

Hoe gaat het als ik op vakantie bent
tijdens de uitvoering?
Vertel het de bewonersbegeleider zo snel
mogelijk; dan kunnen wij met u kijken hoe we
elkaar kunnen helpen om de werkzaamheden
toch uit te voeren.

Let op: aan deze planning kunt u geen rechten ontlenen.
S
 lecht weer of materialen die te laat worden geleverd, kunnen zorgen voor vertraging.
Daar hebben wij geen invloed op. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Als de
planning meer dan 14 dagen gaat uitlopen, informeren wij u schriftelijk.

8 Afspraken over werkzaamheden
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Schade
De uitvoerders gaan netjes en voorzichtig te werk

Hoe gaan wij aan het werk? Wanneer
wordt er gewerkt, wie doet wat en wat als
er schade is?

en doen er alles aan om schade te voorkomen. U
kunt ons daarbij helpen:
• Z
 org dat de plekken waar gewerkt moet worden
helemaal leeg zijn.
• B
 erg waardevolle spullen zoveel mogelijk op,
laat ze niet in het zicht liggen.

Werktijden

Veroorzaken wij toch schade? Meld dit dan zo

• Er wordt van maandag tot en met vrijdag

snel mogelijk (liefst binnen 24 uur, en met een foto

gewerkt.
• De werkzaamheden beginnen om 7.00 uur ’s

via mail of whatsapp) via bewonersbegeleider
Sandra. Zij laat dan snel de schade vaststellen en

morgens en duren tot 16.00 uur ’s middags. We

bespreekt verdere afhandeling met u. Is de

hebben afgesproken dat er pas vanaf 7.30 uur

schade ontstaan omdat u de aanwijzingen niet

geboord, gezaagd, en getimmerd mag worden.

heeft opgevolgd? Dan zijn Rochdale en van

• De werkploeg kan aanwezig zijn van ongeveer

Wijnen niet aansprakelijk.

6.30 uur tot 17.00 uur. Moeten wij door
omstandigheden van deze tijden afwijken? Dan
hoort u dat van ons.

Uw medewerking
• Er is werkruimte nodig; dus wij vragen u uw
spullen op tijd opzij of ergens anders te zetten.
Heeft u daar hulp bij nodig? Bespreek dit met
bewonersbegeleider Sandra (bijvoorbeeld op
het huisbezoek). Zij kijken dan samen met u hoe
wij u kunnen helpen.
• Moeten we in uw woning aan de slag? Dan
moeten wij natuurlijk naar binnen kunnen. Kunt
u niet zelf thuis zijn? Vraagt u dan alstublieft aan
een huisgenoot, familielid, vriend of buur of hij/
zij aanwezig kan zijn of ons kan binnen laten.
Lukt dit niet? Neem dan contact op met
bewonersbegeleider Sandra voor een andere
oplossing.
Circa 2 weken voor we bij uw blok starten nemen
wij contact met u op over de planning en
uitvoering.

Hebben wij in uw woning
gewerkt? Dan wordt aan
het einde van de klus of
werkdag de werkplek, en
het pad tussen de
werkplek en de voordeur
aangeveegd.
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Corona
Vanzelfsprekend houden wij en de uitvoerders ons
aan de regels en richtlijnen rondom het corona-/
covid-19-virus. Zo wassen we vaak onze handen,
houden we onderling en bij u voldoende afstand
houden en vragen wij voordat wij bij u komen werken
of er virus-gerelateerde klachten zijn. Mocht u vragen
hebben wat u daarvan merkt tijdens
bewonerscontacten en de uitvoering van
werkzaamheden, neem dan contact op met de
bewonersbegeleider.
Voor de werkzaamheden die binnen in de woning
plaatsvinden gelden er een aantal richtlijnen. Zo
houden wij 1,5 meter afstand en vragen of u klachten
heeft voor het betreden van de woning. Ook vragen
wij u niet in de ruimte te komen waar onze vaklieden
aan het werk zijn.

Wij houden ons aan
de corona-regels; u
toch ook?

8 Contact

Woordenlijst
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Verduurzamen: Energiezuinig maken.

In dit hoofdstuk leest u hoe u ons
kunt bereiken.

Isoleren: Zorgen dat u binnen minder merkt van
kou of warmte buiten. We plaatsen
isolatiemateriaal op het dak, en vullen het
materiaal in de spouwmuren aan.
Spouwmuur: De ruimte tussen uw binnen- en

Bewonersbegeleider

buitenmuur

Uw bewonersbegeleider is
Sandra Prantl. Voor alle

Ventileren: Zorgen dat er dag en nacht frisse

vragen en opmerkingen over

lucht in huis is.

het project kunt u bij haar
terecht. Zij is bereikbaar via
06 30736096 en

Mechanische ventilatie: Een apparaat dat
vanzelf het huis ventileert.

s.prantl@vanwijnen.nl
Woonlasten: Alle kosten die u betaalt om te

Algemeen nummer Rochdale

wonen. Bijvoorbeeld huur, servicekosten, gas,

Voor vragen over wijkbeheer, algemene

water en elektra.

huurzaken of reparatieverzoeken kunt u contact
opnemen via het algemene nummer van

Radiator: Verwarming.

Rochdale 020 215 00 00.
HR++ glas: Nieuw dubbelglas dat nog

Projectcommissie

beter isoleert.

Vanwege dit project is in uw complex een
projectcommissie actief. Met hen hebben we vaak

Kierdichting: Het dichtmaken van een kier,

overlegd over onze en hun voorstellen voor dit

bijvoorbeeld tussen de muur en het dak.

project. Die gingen bijvoorbeeld over de insteek
van het project, de werkzaamheden en wat het

Trapportaal: Een wand (met deur) om uw trap

project in uitvoer en comfort gaat betekenen.

heen.

Deze overleggen hebben geleid tot dit projectplan
en brochure.

Stootborden: Het staande deel tussen de
achterkant van de ene traptrede en de voorkant

Heeft u een aandachtspunt voor de commissie?

van de traptrede erboven.

Laat het hen weten! De commissie is bereikbaar
via verduurzaamheidBuitenlust@gmail.com

Akkoordverklaring: Formulier waarop u aangeeft
of u ja of nee zegt tegen het plan.

Ruimte voor aantekeningen
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Wij willen graag samen met u energie
besparen. Zo zijn we ‘samen duurzaam’.
Want samen met u kunnen we nóg meer
bereiken! rochdale.nl/beterlabel

U ontvangt bij deze brochure:
Stuur deze
akkoordverklaring
voor 11 juni 2021
aan ons terug

Akkoordverklaring
Als 70% van alle bewoners akkoord gaat,
kunnen wij aan de slag. Meer in hoofdstuk 6.

Stroom van de zon
Uw eigen duurzame
elektriciteit vanaf het dak

Brochure Stroom van de zon
Lees alles over zonnepanelen in de brochure
Stroom van de zon. Ook te downloaden via
rochdale.nl/beterlabel.

Goed zuinig

10

TIPS
OVER ENE
RGIE
BESPAREN

Boekje Goed zuinig
Lees voor bespaartips het boekje Goed zuinig.

rochdale.nl | 020 215 00 00
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Ook te downloaden via rochdale.nl/beterlabel.

