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Verduurzamen en verbeteren 
in bewoonde staat
 
Speenkruidstraat en Orchideestraat 



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Groot onderhoud  
en verduurzaming
 
Wierden en Borgen heeft Lenferink Vastgoedonderhoud opdracht 
gegeven om onderhoudswerk aan uw woning te doen. Daarnaast 
wordt uw woning verduurzaamd. Wij gaan uw woning isoleren,  
voorzien van mechanische ventilatie en we plaatsen zonnepanelen.
In deze folder leest u meer over de geplande werkzaamheden en 
wat dit voor u betekent. Wij vinden het belangrijk dat u als  bewoner 
goed op de hoogte bent. Wij vragen u daarom deze folder goed 
door te lezen. 
 

Wie is Lenferink?
Lenferink Vastgoedonderhoud is een modern familiebedrijf met als specialiteit 
het onderhouden en verbeteren van gebouwen waar mensen wonen,  werken, 
leren en hun vrije tijd doorbrengen. Hierbij hechten wij er veel waarde aan om 
de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat doen wij door 
met vaste partijen te werken. Met elkaar komen wij op deze manier tot veilige, 
 duurzame en mooie gebouwen waar mensen met plezier kunnen verblijven. 
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Welke werkzaamheden  
voeren wij uit?

De komende periode voert Lenferink werkzaamheden uit in en rondom 
uw woning. Hiernaast leest u een opsomming van de werkzaamheden 
aan de binnenzijde en buitenzijde van uw woning, verderop in deze 
folder volgt uitleg over deze werkzaamheden. Er is een overlastkalender 
toegevoegd, zodat het voor u als bewoner overzichtelijk en duidelijk is 
wat u de komende tijd kunt verwachten.  

Let er op dat de werkzaamheden een totaalopsomming zijn. Wij  inventariseren 
tijdens de warme opnames welke werkzaamheden wij bij uw woning uitvoeren.  
Tijdens de keukentafelgesprekken krijgt u hier meer informatie over en heeft 
u de gelegenheid om vragen te stellen. 



1. Buitenzijde woning:
 
1.1 Steigerwerk 
1.2 Gevelplanken 
1.3 Vervangen bestaande hemelwaterafvoeren
1.4 Buitenschilderwerk 
1.5 Bestaande spouw maximaal isoleren
1.6 Voeg- & metselwerk repareren 
1.7 Aanbrengen zonnepanelen 
1.8 Houtrot reparaties 

2. Binnenzijde woning:

2.1 Afdekken woning
2.2 Onderzijde vloer isoleren
2.3 Vloerluik vervangen
2.4 Geïsoleerde voorzetwand in de berging
2.5 Vloer in de meterkast tochtvrij maken
2.6 Asbestsanering (indien van toepassing)
2.7 Aanbrengen HR++ beglazing
2.8 Vervangen ramen en deuren (aan de buitengevel) 
2.9 Controle van uw meterkast 
2.10 Rookmelders aanbrengen
2.11 Verbeteren ventilatie in uw woning 
2.12 Vlizotrap vervangen
2.13 Vervangen dakraam
2.14 Dakisolatie aanbrengen
2.15 Badkamer, toilet, keuken vervangen
2.16  Vaatwasser aansluiting
2.17  Aansluiting voor elektrisch koken
2.18  Binnenschilderwerk
2.19  Vervangen CV-ketel 
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1. Buitenzijde woning

1.1 Steigerwerk
Om de werkzaamheden goed uit te voeren moeten sommige werkzaam-
heden vanaf een steiger worden uitgevoerd. Het kan zijn dat de steigers 
dan enkele weken blijven staan. Uw woning is altijd toegankelijk. 

1.2 Gevelplanken 
De huidige gevelplanken zijn verouderd en worden vervangen. Nadat 
de gevels zijn geïsoleerd, worden de oude gevelplanken vervangen door 
nieuwe onderhoudsarme gevelplanken. 

1.3 Vervangen bestaande hemelwaterafvoeren
Slechte regenpijpen worden vervangen, om lekkageproblemen te 
voorkomen. 

1.4 Buitenschilderwerk 
Om de levensduur van de materialen te verlengen, is het belangrijk om 
het schilderwerk te onderhouden, want een goede verflaag beschermt 
het hout.

1.5 Bestaande spouw maximaal isoleren
Tussen de binnen- en buitenmuur is in het verleden al isolatie 
 aangebracht. Tijdens de onderzoeken is gebleken dat de isolatie niet 
meer voldoet aan de eisen. Wij gaan de isolatie tussen de binnen- en 
buitenmuur ‘bijvullen’. Er worden gaten in de muur geboord en het 
 isolatiemateriaal wordt via deze gaten in de spouwmuur gespoten. 
Dit geeft even geluidsoverlast, maar zo zijn wij er zeker van dat de 
 isolatie tussen de binnen- en buitenmuur kwalitatief goed is. 
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1.6 Voeg- en metselwerk repareren 
Een goede staat van voeg- en metselwerk is belangrijk voor het behoud 
van de gevel. Voeg- en metselwerk wordt in de loop der jaren  aangetast 
door weersinvloeden. Een goede kwaliteit voegwerk verhoogd de 
 ‘aantrekkelijkheid’ van uw huis, zodat u er optimaal van kunt genieten. 
Daar waar nodig vervangen wij voeg- en metselwerk van uw woning. 

1.7 Aanbrengen zonnepanelen 
Iedere woning krijgt waar mogelijk zes zonnepanelen.  
Met deze panelen gaat u zelf energie opwekken.  
Zonnepanelen helpen u in combinatie met de  
isolatiewerkzaamheden fors te besparen op  
uw energierekening. Op zolder wordt een  
omvormer geplaatst. 

1.8 Houtrot reparaties
Daar waar nodig worden rotte delen in het  
kozijn/houtwerk verwijderd en vervangen door  
nieuw hout, om de levensduur van uw kozijn  
te verlengen. 
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2. Binnenzijde woning

Op het moment dat wij starten met de binnenzijde van uw woning, krijgt 
u hierover tijdig bericht en vragen wij u de ruimtes leeg te pakken, zodat 
wij alle werkzaamheden in de ruimtes kunnen uitvoeren. 

2.1 Afdekken woning
De looproutes en het werkgebied in uw woning worden afgedekt. 

2.2 Onderzijde vloer isoleren
De onderzijde van de begane grond vloer wordt voorzien van isolatie. 
Onze medewerkers brengen dit aan vanuit het kruipluik bij de voordeur. 

2.3 Vloerluik vervangen
Om kou en vocht tegen te gaan, wordt uw vloerluik vervangen door een 
geïsoleerd vloerluik. 
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2.4 Geïsoleerde voorzetwand in de berging
Wanneer u een vastzittende berging aan uw woning heeft, plaatsen wij een 
voorzetwand tegen de wand van de hal/toilet, om uw woning extra te isoleren. 

2.5 Vloer in de meterkast tochtvrij maken 
De vloer in de meterkast wordt tochtvrij gemaakt. 

2.6 Asbestsanering (indien van toepassing)
In veel van de woningen is nog asbest aanwezig, indien nodig wordt 
tijdens de werkzaamheden asbesthoudend materiaal verwijderd door 
een gespecialiseerd bedrijf. Als dit bij uw woning het geval is, wordt u 
hierover tijdig geïnformeerd. 

2.7 Aanbrengen HR++ beglazing 
Oud isolatieglas en enkelglas wordt vervangen door HR++ isolatieglas. 
Uitzetramen van glas komen te vervallen. Met uitzondering van het raam 
boven de achterdeur. Daar waar nodig worden ventilatieroosters in het 
nieuwe glas geplaatst. 

2.8 Vervangen ramen en deuren (aan de buitengevel) 
U krijgt een nieuwe voordeur, achterdeur en nieuwe ramen. De bergings-
deur wordt voorzien van nieuw beslag en een cilinderslot. Heeft uw 
 bergingsdeur nog enkelglas, dan wordt dit vervangen door dubbel glas. 
De voordeur, achterdeur en bergingsdeur zijn na de werkzaamheden 
met dezelfde sleutel te bedienen.

2.9 Controle van uw meterkast 
Uw groepenkast wordt gecontroleerd en wanneer nodig aangepast of 
vervangen. In verband met de zonnepanelen is een extra groep nodig. 

2.10 Rookmelders aanbrengen 
Iedere woning krijgt een rookmelder. Waar en hoeveel rookmelders er 
geplaatst worden, is afhankelijk van uw type woning. De rookmelder(s) 
worden geplaats in de hal, overloop en/of zolder en aangesloten op 
het lichtnet.



2.11 Verbeteren ventilatie in uw woning  
Om de luchtkwaliteit in uw woning te verbeteren plaatsen wij een  
ventilatiebox. Een ventilatiebox (met CO2 sturing) meet continu de  
omstandigheden in de woning. Wanneer u bijvoorbeeld gaat douchen, 
schakelt het apparaat automatisch naar een hogere stand waardoor 
er meer (vochtige) lucht wordt afgezogen. Ook als er meer mensen in 
de  woning zijn schakelt hij tijdelijk naar een hogere stand. Zo wordt er 
 altijd optimaal geventileerd. Daarnaast kunt u de ventilatiebox met een 
 afstandsbediening zelf ook hoger of lager zetten. 

2.12 Vlizotrap vervangen
Afhankelijk van de leeftijd en staat, vervangen wij de huidige vlizotrap 
door een nieuwe vlizotrap. 

2.13 Vervangen dakraam
In iedere woning zit standaard één dakraam. Afhankelijk van de leeftijd 
en staat wordt het dakraam vervangen voor een nieuw dakraam. 

2.14 Dakisolatie aanbrengen 
Het dak wordt geïsoleerd aan de binnenzijde van uw woning. Wij  brengen 
nieuwe isolatieplaten aan tegen de schuine dakvlakken in uw woning. 
De nieuwe isolatie wordt tussen de balken aangebracht. De afwerklaag 
van de nieuwe isolatie is aan de binnenzijde wit. Het dak van de berging 
wordt niet geïsoleerd. 

2.15 Badkamer, toilet, keuken vervangen 
Of uw badkamer, toilet en keuken worden vernieuwd, is afhankelijk 
van de leeftijd. Bij de keukentafelgesprekken hoort u of vervanging 
noodzakelijk is en bespreken wij dit met u. 
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2.16 Vaatwasser aansluiting
Uw keuken krijgt van ons een vaatwasser aansluiting. Dit geldt ook als 
uw keuken niet wordt vervangen. U betaalt hiervoor geen meerkosten.
 
2.17 Aansluiting voor elektrisch koken
In de kookhoek komt een aansluiting voor elektrisch koken. Hierop kunt u een
elektrisch kooktoestel aansluiten van maximaal 7200 Watt. Wilt u toch een
kooktoestel aansluiten met een hogere wattage? Neem dan contact op met
Wierden en Borgen. De extra kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

2.18 Binnenschilderwerk
Als het glas is vervangen wordt het schilderwerk van de gevelkozijnen 
overgeschilderd. Het schilderwerk wordt uitgevoerd in twee standaard 
witte kleuren. Heeft u een afwijkende kleur, dan bepalen wij samen met 
u welke kleur wordt toegepast.

2.19 Vervangen CV-ketel
Afhankelijk van de leeftijd van uw CV-ketel vervangen wij deze voor  
een nieuwe ketel.
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Wat kunt u van  
ons verwachten? 

Wij begrijpen dat de werkzaamheden ingrijpend zijn voor u als bewoner. 
Wij doen er alles aan om samen met u het project te laten slagen. 

Bouwplaats
Er komt een bouwplaats in de buurt van uw woning. Op de bouwplaats 
staan onder andere containers voor opslag van materialen en een 
 bouwkeet voor de medewerkers. Zodra de locatie bekend is brengen 
wij u hiervan op de hoogte. 

Wij zijn er vroeg bij
Op werkdagen starten wij ’s morgens om 07.30 uur. ’s Middags rond 
16.00 uur stoppen wij met de werkzaamheden. 

Rustwoningen
De werkzaamheden aan uw woning vinden plaats in bewoonde staat. 
Dat betekent dat u, tijdens de werkzaamheden, in uw woning kunt 
 blijven wonen. Erg prettig natuurlijk, maar door de werkzaamheden 
kunt u wel overlast ervaren. Daarom hebben wij rustwoningen bij u in 
de buurt ingericht. Handig als u thuiswerkt of tijdens de werkzaamheden 
niet thuis wil zijn. De woningen zijn ingericht, beschikken over internet 
en televisie en keukenbenodigdheden. In het startgesprek bespreken 
wij met u of u hier gebruik van wilt maken.
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Schade of klacht? 
Ondanks dat wij er alles aan doen om netjes en zorgvuldig te werken, 
kan het gebeuren dat er ergens schade ontstaat. Blijf er niet mee zitten 
en meld het direct bij Esra (de bewonersconsulente van Lenferink).  
Alleen dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen. 

Afronden van het project
Als de werkzaamheden zijn afgerond, leveren wij de werkzaamheden 
aan u als bewoner op, wat ook wel oplevering wordt genoemd.  
Samen lopen wij door de woning om de uitgevoerde werkzaamheden 
door te nemen. Daarbij ontvangt u van ons de handleidingen en  
gebruiksaanwijzingen van de nieuwe onderdelen die zijn geïnstalleerd.
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Planning

De werkzaamheden starten eind mei met het inrichten van de  bouwplaats  
en het opbouwen van de steigers. De werkzaamheden in uw woning duren  
ongeveer vier weken. Deze werkzaamheden worden in delen uitgevoerd.  
De exacte planning voor uw woning bespreken wij persoonlijk met u.

Warme opname
Inmiddels zijn wij bij u thuis geweest voor de opname van uw woning. 
 Tijdens deze opname is vastgesteld wat er precies in uw woning moet   
gebeuren en mogelijke specifieke omstandigheden tijdens de uitvoering  
van de werkzaamheden.

U ontvangt per post of tijdens het keukentafelgesprek het woningverbeterings- 
voorstel en een overzicht van de punten die genoteerd zijn tijdens de warme 
opname. In dit woningverbeteringsvoorstel staat de nieuwe huur, en krijgt  
u een overzicht van de vergoedingen vanuit het Sociaal plan. De brochure  
van het Sociaal plan is inmiddels in uw bezit (ook te vinden op onze website 
www.wierdenenborgen.nl).

Startgesprek
Voordat we starten wordt er telefonisch een afspraak ingepland voor een 
startgesprek. Dit gesprek vindt ongeveer drie weken voor de start van de 
werkzaamheden in uw woning plaats. Tijdens dit gesprek bespreken wij  
de planning voor uw woning. Wij leggen uit waar u rekening mee moet 
 houden, welke voorbereidingen u dient te treffen en er is ruimte om uw 
 vragen te beantwoorden.

Omstandigheden
Ziet u erg op tegen de werk zaamheden of zijn er andere problemen door 
 persoonlijke omstandigheden waar we rekening mee moeten houden?  
Blijf er niet mee zitten en neem contact op met de woonconsulent.  
Samen zoeken we naar een oplossing en mogelijkheden!
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Globale planning  
binnenwerkzaamheden per woning

•  Wij starten met de achtergevel  
(duur werkzaamheden: 1 week), 

•  Daarna starten wij met de binnenwerkzaamheden  
(duur werkzaamheden: 2 weken)

•  En eindigen aan de voorzijde van uw woning  
(duur werkzaamheden: 1 week). 

Let op: werkzaamheden rondom uw woning (bijvoorbeeld voeg- en metselwerk) 
kunnen buiten deze vier weken vallen.
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Geen tot weinig  
overlast

Matige  
overlast

Veel  
overlast

Overlastkalender en waar u 
rekening mee moet houden

Gezien de omvang van de werkzaamheden is het niet te voorkomen 
dat u overlast ondervindt. Uiteraard doen wij er alles aan om dit tot 
een minimum te beperken.

In de overlastkalender ziet u alle werkzaamheden opgesomd, van zowel 
de binnenzijde als de buitenzijde van de woning. Met onderstaande 
gekleurde smileys is weergegeven in hoeverre u geluid- en stofoverlast 
ervaart, waar u als bewoner rekening mee moet houden en welke acties 
wij van u verwachten. 
 
Let er op dat onderstaande werkzaamheden een totaalopsomming zijn.  
Wij inventariseren tijdens de warme opnames welke werkzaamheden wij 
bij uw woning uitvoeren. Tijdens de keukentafelgesprekken krijgt u hier 
meer informatie over en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. 



Werkzaamheden buitenzijde woning Geluidsoverlast Stof-overlast Houdt u rekening met:

1.1 Steigerwerk •  Maak buiten 1,5 meter ruimte vrij vanaf de gevels (denk hierbij aan: planten,  
plantenbakken, bankjes, waslijnen, weerhuisjes enzovoort). Dit geldt voor de  
voor- en achterzijde van de woning. Voor de hoekwoningen ook de zijgevel. 

•  Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van u en onze medewerkers.  
Het is daarom niet toegestaan om op of direct rondom onze steiger of  
werkplek te komen. Wilt u ook op uw kinderen letten?

•  Wij hebben voor deze werkzaamheden toegang tot uw achtertuin nodig. 
•  Mogelijk zult u tijdelijk minder daglicht in uw woning ervaren. 

1.2 Gevelplanken •  Maak buiten 1,5 meter ruimte vrij vanaf de gevels (denk hierbij aan: planten,  
plantenbakken, bankjes, waslijnen, weerhuisjes enzovoort). Dit geldt voor de  
voor- en achterzijde van de woning. Voor de hoekwoningen ook de zijgevel. 

•  Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.
•  Heeft u buitenverlichting of andere voorwerpen op de gevelbekleding,  

dan vragen wij u dit vooraf te verwijderen. 
•  Als u zonwering aan de gevel heeft, vragen wij u deze te verwijderen.

1.3 Vervangen bestaande hemelwaterafvoeren • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.4 Buitenschilderwerk • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.5 Bestaande spouw maximaal isoleren • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.6 Voeg- & metselwerk repareren • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.7  Aanbrengen zonnepanelen • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.8 Houtrot reparaties • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

Werkzaamheden binnenzijde woning Geluidsoverlast Stof-overlast Houdt u rekening met:

2.1 Afdekken woning • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.2 Onderzijde vloer isoleren • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden. 
• U heeft tijdelijk geen toegang tot uw woning. 

2.3 Vloerluik vervangen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.

2.4 Geïsoleerde voorzetwand in de berging •  Wij hebben toegang tot uw berging nodig. De bergingswand moet  
vrij zijn van obstakels (maak 1,5 meter werkruimte vrij) 

•  Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.
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Werkzaamheden buitenzijde woning Geluidsoverlast Stof-overlast Houdt u rekening met:

1.1 Steigerwerk •  Maak buiten 1,5 meter ruimte vrij vanaf de gevels (denk hierbij aan: planten,  
plantenbakken, bankjes, waslijnen, weerhuisjes enzovoort). Dit geldt voor de  
voor- en achterzijde van de woning. Voor de hoekwoningen ook de zijgevel. 

•  Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van u en onze medewerkers.  
Het is daarom niet toegestaan om op of direct rondom onze steiger of  
werkplek te komen. Wilt u ook op uw kinderen letten?

•  Wij hebben voor deze werkzaamheden toegang tot uw achtertuin nodig. 
•  Mogelijk zult u tijdelijk minder daglicht in uw woning ervaren. 

1.2 Gevelplanken •  Maak buiten 1,5 meter ruimte vrij vanaf de gevels (denk hierbij aan: planten,  
plantenbakken, bankjes, waslijnen, weerhuisjes enzovoort). Dit geldt voor de  
voor- en achterzijde van de woning. Voor de hoekwoningen ook de zijgevel. 

•  Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.
•  Heeft u buitenverlichting of andere voorwerpen op de gevelbekleding,  

dan vragen wij u dit vooraf te verwijderen. 
•  Als u zonwering aan de gevel heeft, vragen wij u deze te verwijderen.

1.3 Vervangen bestaande hemelwaterafvoeren • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.4 Buitenschilderwerk • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.5 Bestaande spouw maximaal isoleren • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.6 Voeg- & metselwerk repareren • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.7  Aanbrengen zonnepanelen • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

1.8 Houtrot reparaties • Wij hebben toegang tot uw achtertuin nodig.

Werkzaamheden binnenzijde woning Geluidsoverlast Stof-overlast Houdt u rekening met:

2.1 Afdekken woning • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.2 Onderzijde vloer isoleren • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden. 
• U heeft tijdelijk geen toegang tot uw woning. 

2.3 Vloerluik vervangen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.

2.4 Geïsoleerde voorzetwand in de berging •  Wij hebben toegang tot uw berging nodig. De bergingswand moet  
vrij zijn van obstakels (maak 1,5 meter werkruimte vrij) 

•  Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.
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Werkzaamheden binnenzijde woning Geluidsoverlast Stof-overlast Houdt u rekening met:

2.5 Vloer in de meterkast tochtvrij maken • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.6 Asbestsanering (indien van toepassing) • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.7 Aanbrengen HR++ beglazing • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.
• Zorg dat de vensterbanken in uw woning leeg zijn. 
• Zorg dat vitrage en gordijn(rails) aan de binnenzijde verwijderd zijn. 
• Maak in uw woning 1,5 meter werkruimte vrij (gezien vanuit de gevel). 

2.8 Vervangen ramen en deuren  
(aan de buitengevel)

• Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.
• Zorg dat de vensterbanken in uw woning leeg zijn. 
• Zorg dat vitrage en gordijn(rails) aan de binnenzijde verwijderd zijn. 
• Maak in uw woning 1,5 meter werkruimte vrij (gezien vanuit de gevel). 

2.9 Controle van uw meterkast • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Wij vragen u de meterkast leeg te pakken indien hier eigen spullen staan opgeslagen.
• U heeft tijdelijk geen stroom. 

2.10 Rookmelders aanbrengen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.11 Verbeteren ventilatie in uw woning • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.12 Vlizotrap vervangen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.13 Vervangen dakraam • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.14 Dakisolatie aanbrengen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
•  Om er voor te zorgen dat onze medewerkers de werkzaamheden goed  

kunnen uitvoeren, vragen wij u om uw zolder en slaapkamer(s) leeg te maken.

2.15 Badkamer, toilet, keuken vervangen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
•  Wij hebben toegang tot uw badkamer, toilet en keuken nodig.  

Daarom vragen wij u alle ruimtes helemaal leeg te maken. 
•  U kunt tijdens de werkzaamheden tijdelijk geen gebruik maken  

van uw badkamer, toilet en/of keuken. 

2.16 Binnenschilderwerk • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.17 Vervangen CV-ketel • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• U heeft tijdelijk geen warm water. 
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Werkzaamheden binnenzijde woning Geluidsoverlast Stof-overlast Houdt u rekening met:

2.5 Vloer in de meterkast tochtvrij maken • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.6 Asbestsanering (indien van toepassing) • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.7 Aanbrengen HR++ beglazing • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.
• Zorg dat de vensterbanken in uw woning leeg zijn. 
• Zorg dat vitrage en gordijn(rails) aan de binnenzijde verwijderd zijn. 
• Maak in uw woning 1,5 meter werkruimte vrij (gezien vanuit de gevel). 

2.8 Vervangen ramen en deuren  
(aan de buitengevel)

• Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Mogelijk tochtoverlast tijdens de werkzaamheden.
• Zorg dat de vensterbanken in uw woning leeg zijn. 
• Zorg dat vitrage en gordijn(rails) aan de binnenzijde verwijderd zijn. 
• Maak in uw woning 1,5 meter werkruimte vrij (gezien vanuit de gevel). 

2.9 Controle van uw meterkast • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• Wij vragen u de meterkast leeg te pakken indien hier eigen spullen staan opgeslagen.
• U heeft tijdelijk geen stroom. 

2.10 Rookmelders aanbrengen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.11 Verbeteren ventilatie in uw woning • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.12 Vlizotrap vervangen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.13 Vervangen dakraam • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.14 Dakisolatie aanbrengen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
•  Om er voor te zorgen dat onze medewerkers de werkzaamheden goed  

kunnen uitvoeren, vragen wij u om uw zolder en slaapkamer(s) leeg te maken.

2.15 Badkamer, toilet, keuken vervangen • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
•  Wij hebben toegang tot uw badkamer, toilet en keuken nodig.  

Daarom vragen wij u alle ruimtes helemaal leeg te maken. 
•  U kunt tijdens de werkzaamheden tijdelijk geen gebruik maken  

van uw badkamer, toilet en/of keuken. 

2.16 Binnenschilderwerk • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 

2.17 Vervangen CV-ketel • Wij hebben toegang tot uw woning nodig. 
• U heeft tijdelijk geen warm water. 
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Contact

 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar. 

Voor uw vragen rondom de uitvoering van de woningverbetering:

Lenferink Vastgoedonderhoud
Bewonersconsulente: Esra Bloo
Telefoon:  06 108 191 40 
E-mail: e.bloo@lenferink.com 

Uitvoerder: Gerben van der Ploeg 
Telefoon:  06 409 144 41 
E-mail: g.vanderploeg@lenferink.com

Voor uw vragen rondom administratieve afhandeling  
en overige zaken:

Wierden en Borgen 
Woonconsulent: Jelmer de Vries
Woonconsulent: Benno Jacobs
Telefoon:  050 402 37 50
Whatsapp: 06 218 724 08
E-mail: woonpunt@wierdenenborgen.nl

Contactwoning Speenkruidstraat 198
Vanaf 11 mei houden wij wekelijks op dinsdagmiddag een inloopspreekuur 
van 14.30 – 16.30 uur. U kunt ook telefonisch een afspraak maken als u 
 behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.



  

Download de  
bewonersapp

Bewonersapp

Naast deze brochure hebben wij een bewonersapp ontwikkeld.  
Deze is te downloaden op uw telefoon of tablet. In deze bewonersapp  
kunt u informatie terugvinden over de werkzaamheden, de  
verwachtingen, mogelijke overlast, handleidingen en u kunt chatten  
bij vragen, klachten of complimenten.
 
Om in te loggen in de app, heeft u een persoonlijke inlogcode nodig.  
Deze ontvangt u van ons voor de start van de werkzaamheden.  
U kunt inloggen op maximaal 5 toestellen. Handig voor u en de  
mensen om u heen die eventueel op afstand mee willen kijken.  
U vindt de Lenferink bewonerscommunicatie app in de  
App Store/Google Play Store door te zoeken op:  
lenferink bewonerscommunicatie 



Heeft u vragen?
   Onze website:  

www.wierdenenborgen.nl
   Ons telefoonnummer:  

(050) 402 37 50
  Ons e-mailadres:  

woonpunt@wierdenenborgen.nl

www.wierdenenborgen.nl


