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Opleveren, wat is dat? 
De eerste woningen zijn al een tijdje terug 
opgeleverd. Het klopt niet dat bij de oplevering 
alle werkzaamheden klaar zijn. Bij de oplevering 
lopen bewoners samen met BAM door de 
woning. Juist om te kijken of alle 
werkzaamheden naar tevredenheid zijn 
uitgevoerd. Als zij ergens ontevreden over zijn, 
maken we samen afspraken om dit op te lossen.  

 

 

Uitbetaling vergoeding 
/ ingaan huurverhoging 
Na de oplevering van een heel blok woningen, en 
als bewoner en BAM het eens zijn over de 
opleverpunten, word ongemakkenvergoeding 
van € 250, uitbetaalt. Deze wordt gestort op de 
rekening waar ook de huur van wordt 
ingehouden. Dit is ook het moment waarop de 
huurverhoging en de servicekosten voor de 
zonnepanelen ingaat. Hierover wordt u nog 
persoonlijk geïnformeerd. Voor deze 
huurverhoging en de servicekosten heeft u bij de 
akkoordverklaring toestemming gegeven. 

 

Verwijderen Plakfolie 
op de ramen 
We zien bij meerdere woningen dat de ramen 

met folie zijn beplakt. Wij begrijpen waarom u 

dat doet. Toch vragen wij u om de folie te 

verwijderen. Er kan namelijk een breuk in het 

glas ontstaan. Dit gebeurt meestal bij grote 

temperatuurverschillen, bijvoorbeeld als de zon 

lang op het raam blijft staan. Het gedeelte van 

het glas waar de folie zit wordt warmer dan de 

rest van het glas. Zo kan het glas breken. Dit valt 

niet binnen de garantie. De kosten voor het 

herstellen van het glas moet u als huurder zelf 

betalen.  

 

Vergroening Eikske 
Nieuwsbrief # 4 – juli 2022 

 
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief ‘Vergroening 

Eikske’. Hierin houden wij u op de hoogte van 

de voortgang rondom de verduurzaming van 

de woningen in uw buurt. 
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Zonnepanelen 
aangemeld 

In de Nieuwbrief 3 kunt u lezen dat u zelf de 
zonnepanelen bij uw energieleverancier moet 
aanmelden. HEEMwonen heeft inmiddels voor 
alle adressen de zonnepanelen aangemeld. Er 
was een mogelijkheid om dit in een keer te doen. 
Deze mogelijkheid hebben wij meteen benut. 

 

Spreekuur: loop 
binnen!  
HEEMwonen houdt elke woensdagochtend van 
10.00 uur tot 11.00 uur een spreekuur in de 
modelwoning aan de Blauwsteenstraat 29. We 
heten u van harte welkom!  

 
Noteer in uw agenda:  
7 oktober Opleverfeest  
en servicedag 
Op vrijdag 7 oktober is het voor een dag weer 

onrustig in de wijk. Op een goede manier! Op 

deze dag zijn HEEMwonen, BAM en 

onderaannemers weer terug. Dit om samen met 

u het einde van het project te vieren. Natuurlijk 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

Maar ook om nog even de puntjes op de “i” te 

zetten. Zet het in uw agenda, want buiten 

feesten wordt er dan ook hard gewerkt.  

 


