
WWW
W

Hoe doe ik mee? 
Vul het meegeleverde deelnameformulier in. Controleer ook uw persoonlijke 

gegevens die door ons zijn ingevuld. Stuur dit formulier voor 
donderdag 16 juli naar ons op per mail: 

klantenservice@reimarkt.nl. 
Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de meegestuurde antwoordenvelop. 

Schepersmaat en Gaarden te Beltrum

 Kruipluik isolatie

 HR++ glas 
         het kozijn wordt beoordeeld

 Ventilatiesysteem 
                   CO2 melder in woonkamer

 Geïsoleerde              
          voordeur

 Ventilatieroosters

 Dakraam vervangen

 HR++ glas in    
         achterdeur

 Isoleren panelen
          bij de kozijnen

Aanpak renovatie
In deze folder leest u over de renovatie van uw 
woning.

Tjidens de renovatie worden energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd. Deze werkzaamheden 
maken uw woning comfortabeler en energie-
zuiniger. Dit is natuurlijk beter voor het milieu! Wij 
noemen dit het verduurzamen van uw woning. 

Dringend onderhoud:
Buitenschilderwerk houten delen

Renovatiewerkzaamheden: 
(niet genoemd in afbeelding)
Rookmelders plaatsen;

Deuren inkorten of plaatsen van een rooster 
(voor ventilatie);

Slim combineren
Binnen uw woning worden er een aantal 
energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 
Deze staan hiernaast vermeld. Ook voeren we 
tegelijk dringend onderhoud uit. Op die manier 
combineren wij renovatie met het onderhoud. 
Het onderhoud wat we gaan uitvoeren is:
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Renovatie met energiebesparende maatregelen Hoe nu verder?
De volgende stappen worden tijdens de 
verduurzaming doorlopen:

U tekent het deelnameformulier en stuurt 
het naar ons op;

We geven de formulieren aan de aannemer 
Friso Bouwgroep;

Friso Bouwgroep neemt contact met u op 
om uw woning technisch op te nemen;

De materialen worden besteld, dit duurt een 
aantal weken;

Start uitvoering in oktober 2021; 

De werkzaamheden zijn afgerond, uw 
woning is comfortabeler en energiezuiniger!
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Hoe lang duurt de renovatie?
De werkzaamheden zijn binnen 5 werkdagen 
klaar. Er zijn uitzonderingen waarbij het iets 
langer kan duren. U krijgt de definitieve planning 
van de aannemer twee weken voordat de 
werkzaamheden aan uw woning starten. 

Wat verwachten jullie van mij als bewoner?
Voor de werkzaamheden is het soms nodig om 
de spullen die in de weg staan even aan de kant 
te zetten of af te dekken. Zoals raamdecoratie 
tijdelijk weg te halen, bijvoorbeeld een (rol) gordijn. 
Per woning wordt er gekeken of de zonwering er 
tijdelijk af moet. Uw spullen hoeven niet naar een 
opslag. De aannemer legt dit van te voren aan u uit!

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op. Onze 
contactgegevens vindt u op de achterkant van 
deze folder. 
Voor meer informatie kijkt u op:
www.reimarkt.nl/prowonen  

Veelgestelde vragen

Huurverhoging
Voor het uitvoeren van de energiebesparende 
maatregelen rekent ProWonen een
huurverhoging van €5,- per maand. 
De huurverhoging wordt na oplevering door-
gevoerd. Hierover ontvangt u van ProWonen na 
oplevering een brief. 

Afspraken bij renovatie
Bij werkzaamheden binnen uw woning ontvangt u 
van ProWonen een vergoeding van €30,- per dag.
Wij vragen uw akkoord voor de renovatie. Dit doet 
u door het deelnameformulier te ondertekenen.De 
renovatie gaat door wanneer 70% (of meer) van de 
huurders akkoord is met het renovatievoorstel. De 
huurders die niet akkoord zijn, zijn dan verplicht 
om mee te doen aan de renovatie.
De voorwaarden voor vergoeding en deelname 
staan in “Afspraken bij renovatie”. Dit vindt u op de 
webpagina: www.reimarkt.nl/prowonen 



Wie is Reimarkt?
Reimarkt werkt al jaren samen met woningcorporaties om in Nederland 
huurwoningen te verduurzamen. Huurders krijgen bij ons advies over het 
verduurzamen van hun woning. Ons doel is het verduurzamen van woningen voor 
iedereen makkelijk en mogelijk te maken. Om dit te bereiken werken wij samen 
met woningcorporaties, gemeenten en bouwbedrijven. 

Bij vragen kunt u contact opnemen
Reimarkt B.V.

  085 - 018 52 33

  klantenservice@reimarkt.nl

Volg ons nu ook op onze socials!   

Instagram.com/reimarktFacebook.com/reimarktbv Linkedin.com/company/reimarkt

 Welkom in uw                            duurzame woning

Wilt u meer informatie? 

www.reimarkt.nl/
prowonen


