
 

Nieuwsbrief nr 2 
20 juli 2018 

 
Nog een paar weken en Kormelink start met de renovatiewerkzaamheden. In 
deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de planning. Ook staan er 

onderwerpen in die tijdens de huisbezoeken met Ans aan de orde kwamen. 
 

 
Planning 
Tijdens de huisbezoeken heeft Ans met u de voorlopige planning doorgenomen. In deze 

planning was niet voldoende ruimte voor het verhuizen naar de wisselwoning en weer 
terug. Dit hebben we nu aangepast. Tussen elke fase zit nu twee weken ruimte voordat er 

gestart wordt met de volgende fase. Dit heeft wel gevolgen gehad voor de planning. De 
start van fase 1 is nog steeds op 20 augustus. De overige fases schuiven twee weken op. 
Dat houdt in dat fase 4 pas in januari 2019 wordt opgestart. In de bijlage vindt u de 

definitieve planning. U ontvangt van Ans een persoonlijke brief waarin ze u informeert 
over de ontvangst en het inleveren van de sleutels van de wisselwoning. 

 
Vloeren 

U ontvangt begin volgende week van Boerhof projectinrichter een brief met informatie 
over de mogelijkheden voor de vloerafwerking in uw appartement. Zij bieden dit geheel 
vrijblijvend aan. Wilt u liever gebruik maken van een lokale stoffeerder (bijvoorbeeld 

Spannevogel) of een andere firma, dan bent u daar helemaal vrij in. U bent niet verplicht 
om de vloerafwerking van Boerhof af te nemen. Het voordeel van kiezen voor Boerhof is 

dat zij dit direct mee laten lopen in de planning van Kormelink. Kiest u voor een andere 
stoffeerder, dan moet dit zelf afstemmen.  
 

Geen wisselwoningcontract nodig 
In de aanbiedingsbrief voor de wisselwoning staat dat u met het ontvangen van de sleutels 

ook nog een wisselwoningcontract tekent. Dit is echter niet nodig omdat u die 
aanbiedingsbrief al heeft ondertekend.   
 

Verhuisdozen 
In de gang staan verhuisdozen, inpakpapier en etiketten. 

Hier kan iedereen gebruik van maken. Regelt Van Dam 
uw verhuizing, dan ontvangt u van hen persoonlijk een 
voorraad verhuisdozen. Zijn de dozen bijna op, laat dit 

dan even op tijd aan Ans weten. Dan kan zij zorgen voor 
een nieuwe voorraad. Gebruikt u uw verhuisdozen na de 

verhuizing niet meer, dan gebruiken we deze graag weer 
voor de volgende fases.   
 

Indeling badkamer 
Zoals Ans tijdens de huisbezoeken heeft aangegeven, 

krijgt de badkamer de indeling zoals u die in de 
modelwoning heeft gezien. De radiator plaatsen we 
zover mogelijk in de hoek bij de douche, zodat u op de 

deze wand een kast kunt plaatsen. Het toilet is een 
verhoogd toilet (6+). 

 
 

 

 
 

 
Radiatoren 
Uw woning wordt voorzien van vloerverwarming. Maar dat betekent niet dat alle 

radiatoren worden verwijderd. In de woonkamer, de slaapkamer en badkamer handhaven 
we de radiatoren. In dezeruimten komt er een knop om de temperatuur per ruimte te 

kunnen regelen. Hiermee wordt een verdeler in werking gezet welke automatisch de 
verdeling tussen radiator en vloerverwarming regelt. U kunt hierbij de temperatuur 
instellen. Met de oplevering van de woning krijgt u hier uitgebreid uitleg over.  

 
 

Naam bellentableau en post 
Omdat u tijdelijk verhuist naar een ander appartement, 
zorgen wij er voor dat uw naam gedurende die tijd wordt 

vermeld bij het bellentableau. Uw post wordt wel gewoon 
bezorgd in uw eigen brievenbus.   
 

 
Sleutelkastje 
Als u verhuist naar de wisselwoning, 

moet ook de code van het 
sleutelkastje bij de voordeur van 

deze tijdelijke woning aangepast 
worden. ProWonen gaat hier voor 
zorgen. Hierover neemt Ans nog 

contact op.  
 

 
 
 

Pauzewoning 
Wordt het lawaai u straks allemaal even te veel, dan kunt u gebruik maken van een 

pauzewoning. Wij gaan hiervoor een leegstaand appartement in het Voorhuis voor 
gebruiken. U hoort nog van ons welke woning dat wordt. De sleutel hiervan kunt u ophalen 

bij de uitvoerder Jeroen Meijer.  
 
Balkon en terras leeg 

Het balkon en het terras moeten ook leeg gemaakt worden als u tijdelijk verhuist. Dit 
moet omdat wij de gevels, terrassen en balkons gaan reinigen. De spullen die u hier heeft 

staan, neemt u mee naar uw wisselwoning.  
 
Schilder 

Een aantal van u heeft gevraagd of de schilder die aan het werk gaat in de Schoven ook 
(tegen betaling) ingezet kan worden in de appartementen na de oplevering. Dat is niet 

mogelijk. De schilder heeft een nauwgezette planning tijdens de werkzaamheden en kan 
om die reden niet voor schilderwerk in uw appartement ingepland worden.  
 

 

  



Keukenwand 

We kregen een vraag over het schilderwerk in de keuken. Het raamkozijn tussen de 
keuken en de gang wordt geschilderd, evenals het houtwerk rondom dit kozijn. 

 
Medewerkers aannemer herkenbaar in rood 
Als er straks gestart wordt met de werkzaamheden, is de hoofdingang niet altijd 

afgesloten. Daarom dragen de aanwezige medewerkers van de aannemer en 
onderaannemers straks een rood shirt. Hierop is duidelijk te zien dat zij in opdracht van 

ProWonen en Kormelink bij u in het gebouw aan het werk zijn.  
 
Vragen  

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met Ans van Hinte via 
(0545) 28 50 94. Of stuur haar een mail naar ans.vanhinte@prowonen.nl. Tijdens de 

vakantie van Ans (6 tot en met 27 augustus) kunt u bellen met haar collega Hedwig, 
telefoon (0545) 28 50 00. 
 

Bereikbaarheid aannemer 
Wanneer zich in de bouwvak calamiteiten voordoen dan kunt u contact opnemen met 

Aannemersbedrijf Kormelink uit Rietmolen via telefoonnummer  0545 – 22 12 81. U krijgt 
dan een bandje te horen waarin het 06-nummer wordt genoemd van de Service en 

Onderhoud. U kunt vervolgens dit 06-nummer bellen en uw klacht melden. Zij pakken dit 
vervolgens op. 
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