Onderhoud in Borculo in 2019
In deze folder leest u welke werkzaamheden we in Borculo uitvoeren. Woont u op één
van deze adressen? U ontvangt altijd van ons persoonlijk bericht over de exacte
werkzaamheden en de planning, ruim voordat het werk begint.
Energie besparen
Het accent bij groot onderhoud ligt op het
verduurzamen en energiezuinig(er)
maken van onze woningen. Het werk dat
we hiervoor uitvoeren, gebeurt naast de
basiswerkzaamheden van het groot
onderhoud. We noemen dat ook wel
energetische maatregelen.

Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud is niet erg
ingrijpend, u heeft er meestal
maar even last van. Meestal
gaat het om buitenschilderwerk
of het vervangen van de cvketel.

Groot onderhoud
Bij groot onderhoud moet u denken aan
het vervangen van de keuken, douche,
toilet, het vervangen van de kozijnen en
vernieuwen van voegwerk. Afhankelijk
van de technische kwaliteit van de woning
en de verschillende onderdelen bepalen
wij welke onderdelen vernieuwd worden.
Douche, toilet en keuken
Afhankelijk van de technische kwaliteit
van de onderdelen bepalen wij welke
onderdelen vernieuwd wordt.
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Onderhoud
Energetische maatregelen en groot onderhoud
Hertog van Gelrestraat 17 t/m 27
Kluverskamp 5-7, 13 t/m 23
Morsmanshof 2 t/m 16, 30 t/m 40, 41 t/m 55
Van Bronckhorststraat 2 t/m 24, 5 t/m 15

Zonwering

De Markerichter
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Schilderwerk
Grote beurt

Bij een grote beurt wordt de woning (inclusief berging) compleet geschilderd.
Alle kozijnen, ramen en deuren worden helemaal overgeschilderd.
Burgemeester Bloemersstraat 8-8A-8B
De Markerichter 2 t/m 60
Graaf Wichmanstraat 18-20-22-26-28-30
Kamerlingh Onnestraat 24
Korte Wal 13-13A-15-15A
Oranjerie 13, 14 t/m 36, 15 t/m 23, 25 t/m 41
’t Rondeel 1

We werken zoveel mogelijk
met bedrijven uit de regio.
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Cv-ketel
Vernieuwen cv-ketel

Bisschop van Munsterstraat 6
Graaf van Zutphenstraat 11
Heer Rudolfstraat 4
Kluverskamp 30
Koningin Emmastraat 19
Oranjerie 15-16-17-18-19-20-21-22-23
Prins Bernhardstraat 9-11
Prins Hendrikstraat 18
Prinses Irenestraat 41-43-45
Van Raesfeltstraat 41
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Douche, toilet en
keuken
Vernieuwen douche

Kamerlingh Onnestraat 24
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