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Sevgili site sakinleri,

Bu kitapçık, Woonplus’un evinizin içinde ve çevresinde yapmak istediği çalışmalar 
hakkındadır. Kitapçıkta okuyacağınız konular:

• Yapmak istediğimiz çalışmalar

• Avantaj ve dezavantajlar ile olası rahatsızlıklar

• Konut masraflarınızın getirdiği sonuçlar

• Ücretler ve ekstralar

• Planlama ve yaklaşım

• Onayınız

Model konuta hoş geldiniz 
Jozef Oreliosingel 159 adresindeki model konuttta uygulanacak çalışmaların sonuçlarını 
görebilirsiniz. Model konutu ziyaret etmek için randevu alabilirsiniz. Model konutu daha 
önce ziyaret etmek ister misiniz? Her Salı günü saat 17.00-18.00 arası ziyaret kabul 
edilmektedir. Salı günleri belirtilen saatlerde randevusuz gelebilirsiniz. Çalışanlarımız, 
sorularınızı yanıtlamak için konutta olacaklardır. Başka bir gün veya saatte gelmeyi tercih 
ederseniz, randevu için Woonplus’ı 010 - 2045 100 numaralı telefondan arayınız. 

Sosyal yönetim sorumlusu ev ziyareti 
Bir süre sonra Woonplus sosyal yönetim sorumlusu birlikte çalıştığımız yüklenici şirket 
Hemubo ile sizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret sırasında soru sorabilir ve yapılacak çalışmaları 
onaylayıp onaylamadığınızı belirtebilirsiniz. Ayrıca çalışmalar sırasında dikkate almamız 
gereken kişisel koşulları (hastalık, evcil hayvan gibi) belirtebilirsiniz. Sosyal yönetim sorumlusu 
ve yüklenici ile, bir ev ziyareti yerine model konutta görüşmek üzere de randevu alabilirsiniz. 

Sorular ve daha fazla bilgi
Net olmayan bir konu ya da sorularınız mı var? Bizi doğrudan arayabilir veya mail 
gönderebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Yüklenicimiz 
Hemubo ile groenoordwoningenteam@hemubo.nl mail adresi üzerinden ya da  
06-82051516 numaralı telefonu arayarak iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi 
sabahı saat 9.00-1.00 arası ve Perşembe öğlen saat 13.00-15.00 arası şirketle 
iletişim kurabilirsiniz. Woonplus sosyal yönetim sorumlusunu 010 - 2045 100  
numaralı telefondan da arayabilirsiniz. Elinizdeki bilgi kitapçığını keyifle 
okumanızı dileriz. Model konutta görüşmek üzere! 

Birlikte daha iyi bir 
yaşama deneyimi 
sunmak için 
çalışıyoruz!
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Uygulayacağımız üç tür çalışma var: doğal gazsız kullanım için düzenlemeler, iyileştirmeler ve 
bakım çalışmaları. Tüm çalışmaları 10 iş gününde tamamlıyoruz. Böylece sadece bir kez zorluk 
yaşayacaksınız. Daha sonra konutunuz ve bina (doğal gazsız) bir geleceğe hazır olacak.

 A. DOĞAL GAZSIZ KULLANIM 

Bu çalışmalar, konutunuzu 
bölgesel ısıtma için hazır hale 
getirecektir.

Kalorifer ve sıcak su için yeni bir 
sisteminiz olacaktır. Doğal gaz 
kullanmadan yemek pişirmek için 
size  indüksiyonlu pişirme yüzeyi 
veya ocak ile indüksiyon için beş 
tencere verilecek.

2024 yılına kadar ısıtma ve sıcak 
suyunuz bodrumdaki kombiler 
aracılığıyla karşılanacak.

2024 yılından itibaren kombileri 
bölgesel ısıtma sistemi ile 
değiştireceğiz. O zaman 
geldiğinde, evinizde çalışmamız 
artık gerekmeyecek.

 B.  İYİLEŞTİRMELER

İyileştirme  çalışmaları, ekstra 
yaşama konforu sunmaktadır.

Konutunuza yeni bir ön kapı ve 
balkon kapısı yapılacaktır. Yalıtım 
çalışmaları uygulayacağız ve 
HR++ yalıtımlı camınız olacak.

Ana giriş için yenileme.

 C. BAKIM

vinizi iyi durumda tutmak 
için gerekli bakım çalışmaları 
yapılacaktır.

Bakım çalışmalarına örnek olarak 
mutfaktaki pis su borularının 
değiştirilmesi verilebilir.
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Evinizi doğal gazsız kullanıma hazırlamak için kalorifer ve sıcak su için yeni bir 
sisteminiz olacaktır.  Doğal gazsız yemek pişirme için Woonplus, size bir indüksiyonlu 
pişirme yüzeyi veya indüksiyonlu ocak ve beş adet indüksiyonlu tencere verecektir.

ISITMA VE SICAK SU İÇİN YENİ SİSTEM

Bunun için size verilecekler: 

• Sayaç dolabında bir ısı dağıtım seti

• Sayaca bağlanan profil mahfaza içinde iki  
boru

• Her oda için yeni metal borular

• Oturma odasında kablosuz bir termostat

• Oturma odasında aç/kapat düğmesi olan yeni, 
büyük bir radyatör

• Diğer odalarda termostat düğmesi olan yeni, 
büyük radyatörler

İNDÜKSİYONLU İNDÜKSİYONLU  

Bunun için size verilecekler: 

• Sahip olduğunuz gazlı pişirme yüzeyini veya 
ocağı şu anda değiştirmeniz için indüksiyonlu 
pişirme yüzeyi veya ocak

• Mutfakta özel bir (perilex) priz

• Sayaç dolabında bir veya iki ekstra grup

• Beş indüksiyonlu tencere
 

 

DOĞAL GAZSIZ KULLANIM İÇİN ÇALIŞMALAR 
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UYGULAMA
Yüklenici firmamız, her şeyi düzgün bir şekilde 
tamamlayacaktır. 

• Sayaç dolabı yanındaki borular üzerine bir 
profil mahfaza geçirilecektir. Ön kapınız 
normal şekilde açılabilir ve askılık ya da 
ayakkabı dolabınız için yeterli yer kalır.

• Boruları sökme durumunda tavan ve zeminde 
çukurlar açılır. Bu çukurları yangına dayanıklı 
şekilde kapatıyoruz. Fazlalık halı veya laminant 
parkeniz varsa, çukur kısımları düzgün şekilde 
tamamlıyoruz. Eğer yoksa, beyaz kap veya 
kapak uyguluyoruz. Bu kap veya kapak gözle 
görülüyor. Eski boruların da nerede olduğunu 
görmeye devam ediyorsunuz.

• Yeni borular, metal renkli. Yeni boruları 
(seçim kartsız) beyaza boyatabilirsiniz.

• Seçim kartındaki kartındaki puanlarla ısıtıcı 
veya kombi yerine ekstra bir mutfak dolabı 
yerleştirebilirsiniz.

• Mutfakta yeni bir sıcak/soğuk su musluğunuz 
olacaktır.

Size bir seçim kartı verilecektir. Bu karttan 
ekstralarınızı seçebilirsiniz. Örneğin su 
tasarruflu duş başlığı ya da ısıtıcı yerine mutfak 
dolabı gibi. Sayfa 13’te seçim kartı hakkında 
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

SEÇİM KARTI

EVİNİZDEN NELER 
KALDIRILACAK??

o Eski kombinin borularını ve radyatörleri sökeceğiz. 
o Sıcak su için ısıtıcı veya kombi sökülecek.
o Gaz sayacı ve gaz boruları sökülecek. Mutfaktaki gaz bağlantısını 

sökmüyoruz, ama kapatıyoruz. Böylece fayanslarda hasar oluşmasını 
engelliyoruz. 

o Stedin ile sözleşmeniz otomatik olarak sonlandırılacak.  
Bunu da sizin için biz yapacağız.



İyileştirme çalışmaları, ekstra yaşama konforu sunmaktadır. Bunlar, pek çok kişinin evi 
için istediği iyileştirmelerdir. Örneğin yeni, kapalı bir ana giriş, duşta kızılötesi ısıtıcıya 
sahip bir ayna ve daha iyi bir yalıtım gibi.

YENİ, KAPALI ANA GİRİŞ

Pek çok kişinin isteği ana girişin kapalı olmasıdır. Şimdi bunu sizin 
için yapacağız. Posta kutuları zemin katta olacak. Ve bir videofon 
konulacak.

BANYODA KIZILÖTESİ AYNA

Duşta termostatlı ve kızılötesi ısıtması olan bir ayna verilecektir. 
Radyatöre gerek olmayacaktır.
Böylelikle alan kaybı olmadan duşu ısıtabilirsiniz. Aynı zamanda nem 
ve küf problemleri de önlenecektir.
 

YALITIM VE GÜVENLİK 

Üç kilidi olan yalıtımlı bir ön kapınız olacaktır.
Anahtar ile bu üç kilidi açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca
HR++ yalıtım camlı izole edilmiş balkon kapınız olacaktır. Her iki apı 
da Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) ile uyumludur.
Ön kapı ve balkon kapısında kullanmak için size oplamda 6 anahtar 
verilecektir

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN
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YALITIMLI PANELLER VE HR++ YALITIMLI CAM

Koridor ve balkon tarafında yeni, hava geçirmez yalıtımlıı panelleriniz 
olacak. Böylece evinizde daha az hava akımı (ceryan) ve daha az 
ısı kaybı yaşanacak. Ahşap cephe doğramalarında HR++ yalıtımlı 
cama sahip yeni, içe doğru açılan döner camlarınız olacak. Koridor 
tarafındaki çerçevelerde pivot paneller, havalandırma ızgarası olan 
bir panel için yer yaratmaktadır. Balkon tarafındaki pivot pencere, 
havalandırma ızgarası olan HR++ yalıtımlı camdan olacaktır. Tek cam 
olan tüm yerlere HR++ yalıtımlı cam gelecektir

yakında 
ısınacaksın



Evinizi iyi durumda tutmak için gerekli bakım çalışmaları yapılacaktır. Eğer daha önce 
yapılmamışsa, mutfaktaki pis su giderini değiştiriyoruz. Duş ve tuvalete yeni bir tavan 
sistemi geliyor. Ve dış çerçeveleri boyuyoruz. 

BAKIM ÇALIŞMALARI

BANYO VE TUVALETTE YENİ TAVAN 

En üst kat dışında tüm evlere duş ve tuvalette yeni bir tavan 
yerleştirilecektir. Böylece üst komşuların yeni kanalizasyon 
borularını kapatacağız. En üst katta bu çalışmalara gerek 
olmayacaktır

ÇERÇEVELERİ BOYAMA

Ahşap dış çerçevelerinizi kırık beyaz renkte (RAL-9010) boyuyoruz.             
Bu boyama, dışta ve içte uygulanacaktır. Böylece eviniz panel ve 
camlar değiştirildikten sonra tekrar güzel görünecektir.

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN

YENİ (PİS) SU GİDERİ

Kanalizasyonun değiştirilmesi hem büyük hem de zor bir iştir.
Zeminde ve mutfak dolabınızın duvarında delikler açacağız.  
Mutfak dolabı arkasına yeni, ses yapmayan bir pis su borusu 
gelecektir. Bunu bir profil arkasına yerleştireceğiz. 
Dolabınızdaki rafları da ayarlayacağız.

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN
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Her zaman 
daha iyisi 

ASBESTİN SÖKÜLMESİ 

Eviniz inşa edilirken asbest kullanılmıştır. Asbestin nerelerde 
kullanıldığını bir araştırma ile öğreniyoruz. Asbest, işlenmediği 
sürece sağlığa zararlı değildir. Çalışmalar sırasında karşılaştığımız 
asbesti özel bir köpükle örtüyoruz. Böylece asbet açığa çıkmıyor. 
Gerekirse, asbesti söküyoruz. Bu işlemi yasal kurallara uygun olarak 
dikkatli ve güvenli bir şekilde yapıyoruz 

EVİNİZDE GÜVENLİ ÇALIŞMA 

Duvarlarda asbestli ayar profilleri bulunur. Yüklenici, duvarlardaki 
ayar profillerinde yeterli uzaklıkta yeni kombi boruları için delikler 
açar. Kombi borusu için yüklenici, hol ile mutfak arasındaki duvarda 
bir delik açar. Burada yüklenici özel bir tür köpük kullanır. Zeminde 
delik açarken de bu köpükten kullanılır. Çünkü zemindeki yapışkan 
tabakada asbest vardır. Bu şekilde asbestin açığa çıkması önlenir 
ve güvenli bir şekilde çalışılır. Yüklenici, bu konuda bağımsız bir 
danışmanlık bürosundan yardım alır. 

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN



Ücretler ve seçim 
kartı

 

2
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Yüklenici firmamız, düzenli bir şekilde çalışır. Ancak çalıştığımız yerlerin nereler 
olduğu açıkça görülecektir. Bu nedenle iç dekorasyon düzenleme ödeneği alacaksınız. 
Bu ödenekle kendi zevkinize göre ince işleri yaptırabilirsiniz. Bu ödeneği şu anda 
indüksiyonlu pişirme yüzeyi ya da ocağınız varsa alabilirsiniz.

ÜÇ ÇEŞİT ÖDENEK

Woonplus üç farklı ödenek sunmaktadır: 

• İlki çalışmaların ince işleri için iç dekorasyon düzenleme ödeneğidir. 

• İkincisi indüksiyonlu ürünler için bir ödenektir.. Bu ödenek, kendiniz  
bir indüksiyonlu ocak satın aldığınızda verilir. 

• Üçüncüsü sizin olan ısıtıcı veya kombi için bir ödenektir. 

SEÇİM KARTI 

Ödeneğin yanı sıra bir de seçim kartı alırsınız. Bu kart ile 
malzeme ve işleri seçebilirsiniz. Her seçim, belli bir puan 
değerindedir. Kartta toplamda 100 puanlık seçim yapabilirsiniz. 
Sosyal yönetim sorumlusu ve yüklenicinin ziyareti sırasında 
seçimlerinizi anlatabilirsiniz. 

• Kalan puanlarınız için para almazsınız. Puanları birine de 
aktaramazsınız. Puanlar eksikse, iç dekorasyon düzenleme 
ödeneği ile puan alabilirsiniz.

• Sayaç dolabındaki profil ve boruların beyaza boyanması için 
puana ihtiyacınız yoktur.

 
 

1

2
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ÖDENEKLER

• İç dekorasyon düzenleme ödeneğinin miktarı 
evinizin büyüklüğüne bağlıdır.

 •  3 odalı ev: 300 euro
 •  34 odalı ev: 350 euro
 •  35 odalı ev: 400 euro

• Woonplus, size indüksiyonlu bir pişirme yüzeyi 
veya ocak verecektir. Bu ürünü kendiniz almak 
isterseniz veya zaten indüksiyonlu ocağınız varsa, 
ekstra bir ödenek alacaksınız:

 •  350 euro, indüksiyonlu pişirme yüzeyi için
 •  600 euro,  indüksiyonlu ocak için
 

• Eğer ısıtıcı veya kombi sizinse ve 10 yıldan daha 
az bir geçmişi varsa, satın alma fiyatının bir 
kısmını geri alırsınız:

 • 0 - 1 yıl, %75  • 5 - 6 yıl, %30
 • 1 - 2 yıl, %60  • 6 - 7 yıl, %25
 • 2 - 3 yıl, %50  • 7 - 8 yıl, %20
 • 3 - 4 yıl, %40  • 8 - 9 yıl, %15
 • 4 - 5 yıl, %35  • 9 - 10 yıl, %5

BİLİNMESİ 
GEREKENLER

• Woonplus’ten aldığınız indüksiyonlu pişirme yüzeyi veya ocak sizde kalacaktır. Eğer 
taşınırsanız, bunları yanınızda götürebilirsiniz. İndüksiyonlu pişirme yüzeyi veya 
ocaktaki bakım ve tamir işlemlerini kendiniz ayarlamalı ve ödemelisiniz.

• (İndüksiyonlu pişirme yüzeyi veya ocak ile ince işler için) ödenekleri çalışmalara 
başlamadan önce alacaksınız.

• Şu andaki tencere ve tajin kaplarınızı özel bir adaptör ile kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

 Seçim kartında bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

• Şu anda gazlı pişirme yüzeyiniz varsa, -indüksiyonlu pişirme yüzeyini kendiniz 
alırsanız- 350 euroluk bir indüksiyonlu pişirme yüzeyi alacaksınız. Gazlı ocağınız yoksa, 
-indüksiyonlu ocağı kendiniz aldığınızda- 600 euroluk bir indüksiyonlu ocak alacaksınız.

Ödeneklerde kurallar nasıldır? Bu sayfada konu açıklanmaktadır.
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SEÇİM KARTI SEÇENEKLERİ

• Su tasarrufu sağlayan duş başlığı 15 puan

• İndüksiyonlu pişirme yüzeyi adaptör 20 puan

• Kombi borularını kaplama 25 puan/metre

• Termostatik duş musluğu 80 puan

• Yeni mutfak dolabı 100 puan

• Mevcut mutfak dolabı rafları 100 puan
 Yukarıdaki puanlara işçilik dahildir.

• Ustanın diğer çalışmaları 25 puan / 30 dakika

BİLİNMESİ GEREKENLER
Diğer işlerden önce usta, yaptırmak istediğiniz küçük işleri yapar. Örneğin 
perde kornişinizin veya giysi dolabına raf takılması gibi. Burada gerekecek 
malzemeleri kendiniz satın almalısınız. Ev ziyareti sırasında yüklenici, 
istemeniz muhtemel olan işleri de sizinle görüşür.

• Şu anda gazlı bir pişirme yüzeyiniz mi var? İndüksiyonlu bir pişirme yüzeyi 
 mi istiyorsunuz? Bu, iç dekorasyon düzenleme ödeneği üzerinden 250 

euroluk bir ödeme ile olabilir.

• Zaten indüksiyonlu bir pişirme yüzeyiniz ya da ocağınız var mı? 
 Bu durumda bizden ödenek tutarını alacaksınız.

• Seçim kartının tüm puanlarını kullanamazsanız, Woonplus bunları belli bir 
tutara çevirerek Gıda Bankası’na bağışlayacaktır.

• eçim kartında ekstra puan almak istiyorsanız, iç dekorasyon düzenleme 
ödeneğinden düşülecektir.

• Sizinle yapılan görüşme sırasında Woonplus sosyal yönetim sorumlusu ve 
yüklenici, seçim kartını anlatacaktır.

 

Seçim kartından malzeme veya işleri seçmek için 100 puan alırsınız.                      
Aynı zamanda evde başka işler yaptırmak için 100 puanı kullanabilirsiniz.
. 



Konut maliyetleri, 
sözleşmeler ve 

faturalar ile ilgili 
sonuçlar
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SABİT MASRAFLAR + =DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAM MASRAFLAR

FIXED COSTS 
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Çalışmaların konut maliyetiniz üzerinde etkisi olacaktır. Doğal gazsız kullanım 
düzenlemeleri konut iyileştirmesi olduğundan kiranız yükselecektir. Aynı zamanda 
sabit enerji masrafınız düşecek ve ısıtıcı ya da kombiniz için artık kira ve bakım masrafı 
ödemeniz gerekmeyecektir.

Tavsiye – (Daha fazla) konut yardımı alma hakkınız olup olmadığını kontrol edin
Kira yardımı alıyor musunuz? Kira artışınız başlayınca belki ekstra kira yardımına da hakkınız olabilir. Kira 
yardımı almıyor musunuz? Kira artışı nedeniyle ilk kez kira yardımı alma hakkınız olabilir. Bu nedenle yeni 
kiranızı Vergi Dairesine 0800-0543 numaralı telefondan bildiriniz.
Sosyal yönetim sorumlularımız bu konuda size yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için:  www.toeslagen.nl. 

DOĞAL GAZSIZ EKSTRA 
İYİLEŞTİRMELER 

aylık aylık

+ 15 € -25/-32 € ?

GAZ SABİT MASRAFLAR ISITICI/
KOMBİ KİRASI 

ENERJİ TÜKETİMİNE BAĞLI

KİRA

AYDA 10,- 17,- EURO TASARRUF

SABİT ENERJİ MASRAFLARI ENERJİ TÜKETİMİ

YAKLAŞIM

KİRANIZ YÜKSELECEK

• Aylık kiranız, 15 euro yükselecektir.

• Kira artışı tüm konutlar için aynıdır.

• Bu artış, Temmuz ayındaki yıllık düzenli kira artışından ayrı ekstra bir artıştır.

• Bu kira artışını bakım çalışmaları için değil, doğal gazsız kullanım düzenlemeleri ve 
 iyileştirmeler için ödeyeceksiniz. 

FIXED COSTS 



ABİT ENERJİ MASRAFINIZ 25 - 32 € AZALACAK
Eviniz doğal gazsız olduğunda, enerji sağlayıcınız üzerinden sabit masrafları artık 
ödemeyeceksiniz. Sabit masraflar, Stedin için 10 euro bağlantı masrafları ve enerji 
sağlayıcı için 4 - 6 euro arası teslim masraflarıdır. Böylelikle enerji faturanız aylık 14-16 euro 
azalacaktır.

Aynı zamanda ısıtıcı veya kombiniz içiç artık kira ya da bakım ödemeyeceksiniz. Sitenizdeki 
ısıtıcı ve kombilerin ortalama kira ücreti, aylık 16 eurodur. Bu tutarı, eviniz doğal gazsız 
kullanıma geçer geçmez tasarruf etmeye başlarsınız.

Toplamda sabit enerji masrafları ayda  25€ (14€ + 11€) ve 32€ (16€ + 16€) arasında 
düşecektir!

DEĞİŞKEN MASRAFLAR TÜKETİMİNİZE BAĞLIDIR 
Sabit masraflardan tasarruf edeceğinizi biliyoruz. Değişken masraflar konusunda bunu 
söyleyemeyiz. Bunlar, şu andaki tüketiminize ve gelecekte ne kadar enerji tüketeceğinize 
bağlıdır. Sayaç dolabında bulunan ısı dağıtım seti tüketiminizi ölçer. Sonuç olarak bundan 
böyle sadece kendi tüketiminiz için ödeme yaparsınız. 

• Evinizin yalıtımı daha iyi olduğu için, daha az enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Ama daha 
uzun duş alırsanız veya kaloriferi her zaman yüksekte yakarsanız, tüketim masrafları 
artacaktır.

• Pişirme gazı için tüketim masrafınız olmayacaktır. Öte yandan, indüksiyonlu pişirme ve 
duştaki kızılötesi ayna için ekstra güç kullanacaksınız.

 

MASRAFLARINIZI HESAPLAMA KİTAPÇIĞI İLE HESAPLAYIN 
Size verilen hesaplama kitapçığında örnek hesaplama vardır. Hesap ortalama bir konut için 
yapıldığından sadece bir örnektir. Ortalama bir konutta yaşayan kişiler içindir. Kitapçığın 
ikinci yarısında kendi durumunuz için gelecekteki enerji masraflarınızın bir tahminini 
yapabilirsiniz. Bu konuda yardım ister misiniz? Model konuta gelirken elektrik, gaz ve ısı 
faturalarınızı getirin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız!



19

SÖZLEŞME VE FATURALARDA DEĞİŞİKLİKLER
Yakında eviniz doğal gazsız kullanıma geçecek. Böylece enerji sağlayıcınızın faturası da 
değişecektir. Ayrıca artık ısıtıcı veya kombiniz olmayacak. Isıtıcı veya kombi kira sözleşmesi 
de sonlandırılacaktır.

NELER DEĞİŞİYOR?

NE YAPMALISINIZ?

 NELER DEĞİŞMİYOR?

BİLİNMESİ GEREKENLER

• Enerji sağlayıcınızın faturasında yakında 
sadece elektik masrafları yer alacaktır Gaz için 
artık masraf görünmeyecektir.

• Artık bir ısıtıcı veya kombi de kiralamanıza 
gerek yoktur.

 

• Gazınızın kesildiğini enerji sağlayıcınıza 
ileteceğiz. Bunun için sizin bir şey yapmanıza 
gerek yoktur.

• Isıtıcı veya kombiyi Woonplus ya da Eneco’dan 
mı kiralıyorsunuz? Bu durumda yapacağınız 
herhangi bir şey yoktur. Ödeme otomatik 
olarak kesilecektir.

• Isıtıcı veya kombiyi başka bir şirketten 
kiralıyorsanız, ilgili yerle olan sözleşmenizi 
sonladırmalısınız. Bu konuda size 
memnuniyetle yardımcı olacağız.

• Isıtıcı veya kombi sizin mi? Öyleyse size bir 
ödenek verilecektir. Bu konudaki bilgileri 14. 
sayfada bulabilirsiniz.

• Şu anda (gazlı) ısıtma için Woonplus’a ödeme 
yapıyorsunuz. Bir süre sonra Woonplus’a 
bölgesel ısıtma için ödeme yapacaksınız.

• Sizin Eneco ile bir sözleşmeniz olmayacak.
 Woonplus, Eneco ile sözleşme yapacak.

• 2024 yılına kadar binanızın bodrumundaki 
kombiler aracılığıyla gazlı ısıtma kullanacaksınız.

• 2024 yılından itibaren ısıtma ağı hazır olacak ve 
evinizi bölgesel ısıtmaya bağlayacağız.

• Bağlantı için 2024’te evinizde artık bir iş 
yapmamız gerekmeyecek.

 



Avantaj ve 
dezavantajlar 

ile olası 
rahatsızlıklar  

4
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+ Çalışma sırasında evinizde kalabilirsiniz.

- Çalışma 10 gün sürer (hafta sonu hariç) ve rahatsızlık verir. Evinizde 

gürültü, toz vb. çalışma sorunları oluşabilir.

+ Çalışma ve verdiği rahatsızlık her gün farklı olabilir..

- Bazen duş alamayabilir, mutfağı veya tuvaleti kullanamayabilirsiniz.             

Yüklenici, geçici çözümler sunmaya çalışacaktır.

+ Yüklenici sizin için rahatsızlık seviyesini minimuma indirmeye çalışacaktır.

+ Eğer çalışma çok fazla ise Woonplus,  size uygun çözümler için yardımcı 

olacaktır.

Avantajlar çoktur. Örneğin evinizin daha iyi bir yalıtımı olacaktır.
Bir süre sonra koridorunuz kapalı olacak. Büyük radyatörler daha fazla ısı verecek.
İndüksiyonlu pişirme enerji tasarrufu sağlayacak. Avantajlarınızı saymakla bitiremeyiz, 
ama dezavantajlar hakkında da dürüst davranmalıyız. İlgili dezavantajlar:



+ Dağıtım seti sayaç dolabına sığar.
+ Sayaç dolabı yanındaki boruları düzgün şekilde 

küçük bir profil arkasına yerleştiriyoruz (seçim 
kartı olmadan).

+ Ön kapıyı normal şekilde açabiliyorsunuz.
+ Askılık veya ayakkabılığınız için yer kalacaktır.

+ Size indüksiyonlu pişirme 
yüzeyi (veya indüksiyonlu 
ocak) ve tencereler  
verilecektir. Bunlar (taşınma 
durumunda dahi) sizde 
kalacaktır.

+ İndüksiyonlu pişirme hızlı ve

 kolaydır.
+ Adaptör ile (seçim kartı) 

mevcut tencereleriniz ve tajin 
kaplarını kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

- Bakım ve tamirini kendiniz 
ayarlamalı ve ödemelisiniz.

- İndüksiyonlu pişirme enerji 
tasarruflufur, bununla birlikte 
elektrik tüketir.

+ Aynı zamanda artık gaz 
masrafınız olmaz.

+ Yakında duş ve tuvalet 
tavanınız yeni ve düzgün 
olacaktır.

- En üst kattaki dairelere, 
yeni duş ve tuvalet tavanı 
uygulanmayacaktır.

+ Aylık 25 -32 euro daha az sabit enerji masrafı
+ sadece kendi kullanımınızı ödeme
-   Aylık kira 15 euro daha yüksek olacak.

+ Daha iyi bir yalıtımınız olacak. Böylelikle enerji 
tüketiminiz azalacak.

+ Yeni radyatörler daha büyük olduğundan alanlar 
daha hızlı ısınacak ve daha uzun süre sıcak 
kalacak.

+ Radyatörleri iyi bir şekilde ayarlayacağız. Böylelikle 
enerjiden tasarruf edeceksiniz.

+ Her oda için sıcaklığı ayarlayabilir ve enerjiden 
tasarruf edebilirsiniz.

+ Kızılötesi ayna duşta yer kaybına yol açmadan ısı 
sunacak.

-  Ayna, enerji tasarrufludur, bununla birlikte 
elektrik kullanır.

A
B
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D
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VEILIG WERKEN
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G

VEILIG WERKEN
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+ Bölgesel ısıtma üzerinden 
gelen sıcak su ile hemen 
ve her yerde sıcak suyunuz 
olacaktır .

+ Dağıtım seti dakikada 6 
litre sıcak su verir. Bu, bir 
ısıtıcının verdiğinden 2 kat 
daha fazladır.

+ Bir kombinin zaman zaman 
doldurulması gerekir. 
Dağıtım seti sayesinde her 
zaman sıcak suyunuz olur.

+ Videofonlu yeni, kapalı giriş, daha güvenli ve 
güzeldir.

+ Evinizin 3 kilitli yeni ön kapısı daha güvenlidir.

+ Yeni pis su borusu mutfak 
dolabınızdaki bir profil 
arkasına gelecektir.

- Profil nedeniyle dolabın 
derinliği daha az olacaktır. 
Dolap raflarını sizin için 
ayarlayacağız.

- Yeni pis su borusu, rahatsızlık 
veren büyük bir iştir.

- Kanalisazyon için de depoda 
çalışacak alana ihtiyacımız 
vardır.

- Yatak odasında borular tavandan geçer.
+/- Yeni borular metal renklidir. Boruları sizin 

için beyaza boyayabilir (seçim kartsız) veya 
muhafazaya alabiliriz (seçim kartlı).

 Bu, ekstra 2 iş günü anlamına gelir.

+ Isıtıcı olmazsa karbonmonoksit tehlikesi de 
olmaz.

+ Elektrikli kombi olmazsa elektrik tüketimi azalır.
+ 2024’ten itibaren bölgesel ısıtmaya geçerseniz, 

bunun için evinizde çalışmamız gerekmez.

+ Mutfakta (ısıtıcı veya kombi yerine) ekstra bir 
mutfak dolabı için yer olur. Bunu seçim kartını 
kullanarak yaptırabilirsiniz.

+ Ekstra bir dolap istemezseniz, yüklenici (seçim 
kartsız) duvarı düzgün bir şekilde boyayacaktır.

+ Yüklenicimiz tüm işleri düzgün bir şekilde 
tamamlar.

+ İç dekorasyon düzenleme ödeneği ve seçim 
kartı ile bazı şeyleri kendi zevkinize göre 
tamamlayabilirsiniz.

+ Eğer varsa, ekstra iç dekorasyon düzenleme 
ödeneği alırsınız.

+ Ödenek (indüksiyon ve tamamlama için) işe 
başlamadan önce verilir.
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yaklaşım
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Uygulanacak çalışmaların sizin için ne anlama geldiğini anlamanız bizim için önemlidir. Elinizdeki 
kitapçık, karşılıklı görüşmeler ve model konut bunun içindir. Arka sayfada doğal gazsız binalara 
geçiş adımlarını gösteren bir şema bulunmaktadır.

DEĞİŞKEN EYLEM PLANI
Bir sonraki sayfada bölgesel ısıtmalı doğal gazsız yaşama geçiş adımlarını göreceksiniz. Bu 
adımları sizin ve sitenizde yaşayan diğer sakinlerin isteklerine göre düzenleyebiliriz. Sitenizde 
oturanların bir araya gelebileceği bir akşam toplantısı mı istiyorsunuz? Sizin için bunu organize 
edebiliriz. Bize bildirin yeter!

BÖLGESEL ISITMAYA GEÇİŞ
Şemadaki Adım 12 ve 13 , bölgesel ısıtmaya geçiş 2024’ten itibaren olacaktır. Planlamaya göre 
ısıtma ağı kurulmuştur. Böylece sitenizi bölgesel ısıtmaya bağlayabiliriz.

Planlama değişirse size bilgi verilecektir. Bağlantının olacağı ana kadar toplu kombilerden 
gazlı ısıtma sunulacaktır. Bölgesel ısıtma bağlantısı nedeniyle herhangi bir değişiklik fark 
etmeyeceksiniz. 

Evinizde hiç bir şey değişmeyecek. Gazla ısıtmada olduğu gibi Woonplus aracılığıyla bölgesel 
ısıtma alacak ve bunu ödeyeceksiniz.

Booklet ex-
plaining pro-
posal 

1 Bewonersavond
complex (optie)2 Modelwoning3

Boekje
uitvoering6Huisbezoek7 Akkoord5

Huisbezoek9Brief start
werkzaamheden8 Werkzaamheden10 Gesprek

oplevering11

Natural gas-free switch 
to district heating13Connection to 

district heating12

Gesprekken bij u thuis 
of in de modelwoning4

ölgesel 
ısıtmaya geçiş

Doğal gazsız bölgesel 
ısıtmaya geçiş



Bölgesel ısıtmaya geçiş adımları

Booklet 
explaining 
proposal 

1 Model home2

Booklet 
explaining
implementation

5Home visit6 Approval4

Kick-off 
meeting8Letter 

confirming
start of work

7 Delivery9 Delivery
meeting10

Natural gas-free 
switch to district
heating

13 Connection to 
district heating12 Connection

ready11

Meetings at your home 
or in the model home3

Kitapçık 
önerisi

Model konut

Ev ziyareti Kabul
Evinizde veya model 
konutta görüşmeler

Kitapçık  
uygulama

Çalışmalara 
başlangıç 
mektubu

Doğal gazsız 
bölgesel ısıtmaya 
geçiş

Bölgesel ısıtmaya 
geçiş

Geçişin 
tamamlanması

Başlangıç 
görüşmesi

Çalışmalar Teslim 
görüşmesi
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YAKLAŞIM: ADIMLAR

 Bu kitapçık çalışmalarla ilgili olarak size gönderilmiştir.

 Sonucu görmek için model konutu ziyaret edebilirsiniz.

 Her şeyi gözden geçirmek için Woonplus’ın sosyal yöneticm sorumlusu ve yüklenici ile bir   

 görüşmeniz olacaktır. Görüşme, evinizde veya model konutta olabilir. Ayrıca evde yaptığınız  

 düzenlemeleri nasıl ele aldığımızı da görüşeceğiz. Dikkate almamız gereken durumları da   

 (hastalık, evcil hayvan) belirtebilirsiniz. Görüşmeden sonra kararlaştırılan konular hakkında   

 size bir mektup gönderilecektir.

4 Bu mektubu kabul edebilir veya etmeyebilirsiniz. Prosedürün nasıl olduğu bir sonraki   

 bölümde belirtilmektedir.

 Size planlama ve uygulama ile ilgili bilgileri içeren bir kitapçık ta gönderilir.

 Sosyal yönetim sorumlusu veya yüklenici, (ikinci) bir ev ziyareti yapar. Bu ziyaret,   

 kararlaştırılan konular ve uygulama kitapçığı hakkında sorularınız olup olmadığını görmek  

 içindir. Eşyaları kaldırmanız için size kutular, folyo ve bant verilecektir. Ayrıca evinizin  

 mevcut durumunu da fotoğraflayacağız.

7 Evinizde çalışmalar başlamadan iki hafta önce bu konuda bir mektup alacaksınız.

 Yüklenici, hazır olup olmadığınızı görmek için size uğrayacaktır.

9 Evinizdeki çalışmaları on günde tamamlayacağız. Size yeni indüksiyonlu pişirme yüzeyi ya   

 da ocak, dağıtım seti ve termostat (düğmeleri) için bir kılavuz verilecektir.

 Woonplus görevlisi veya yüklenici, her şeyin uygun şekilde yapılıp yapılmadığına bakmak için  

 size uğrayacaktır.

 Eviniz tekrar düzenli ve (doğal gazsız) gelecek için hazır olacaktır.

 2024 yılından itibaren konutunuzu bölgesel ısıtmaya bağlayacağız.

 Siteniz artık tamamen doğal gazsız kullanıma hazırdır!
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Woonplus, uyguladığı  çalışmaları izinsiz yapmaz.  Çalışmalar ve beraberinde getireceği 15 
euroluk kira artışı için izninizi isteyeceğiz. Kira yükselecektir ama, sabit enerji masraflarındaki 
tasarrufunuz sayesinde bir süre sonra daha az ödeme yapacaksınız.
Bu konuyu üçüncü bölümde okuyabilirsiniz.

Eğer sitenizde yaşayanlardan en az %70’i evet derse, bu konuda bir mektup alacaksınız. 
Mektupta aynı zamanda bunu kabul etmeyen site sakinlerinin, teklifin bir hakim tarafından makul 
olup olmadığının değerlendirilmesi için 8 hafta zamanları olduğu belirtilmektedir. Bu itiraz 
süresinden sonra Woonplus uygulamaya başlayabilir.

KABUL BEYANI
Bir kabul beyanı ile uygulamayı onaylayıp onaylamadığınızı belirtebilirsiniz. Fikirlerinizi duymak 
isteriz. Model konutta adınıza düzenlenmiş bir kabul beyanı hazır bulunur.

Bu beyanı doldurduğunuzda, sosyal yönetim sorumlusu veya yükleniciye verebilirsiniz. Beyanı 
doldurmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Woonplus sosyal yönetim sorumlusu, model konuttaki 
diğer görevli arkadaşlar gibi size yardımcı olacaktır.
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Proje Albert van Raalteplein 15 -56

Kiracı adı  : _____________________________________________________________________

Adres : Albert van Raalteplein nr. __________________________________________

Telefon numara(ları)        : _____________________________________________________________________

e-posta adresi : _____________________________________________________________________

Tarih  : _______________________________________________________________

Kiracının adı    : _______________________________________________________________

Tarih  : _______________________________________________________________

Kiracının adı    : _______________________________________________________________

Kiracının imzası: Kiracının imzası:

1.  KABUL BEYANI
 Aldığım 'Van Raalteplein 15-56, konut ve bina çalışmaları' kitapçığında yer alan bilgilere dayanarak,

aşağıdakilere karar verdim: 

 EVET Önerilen çalışmaların uygulanmasını ve aylık 15 euroluk kira artışını kabul ediyorum.
   

      HAYIR Önerilen planı kabul etmiyorum, çünkü:

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

B.  İNDÜKSİYONLU ÜRÜNLER  
  Şu anda gazlı pişirme yüzeyim var ve Woonplus'tan indüksiyonlu pişirme yüzeyi alıyorum 
  Şu anda gazlı pişirme yüzeyim var ve kendim

indüksiyonlu pişirme yüzeyi almak için 350 euroluk ekstra ödeneği seçiyorum.
 

  
  Şu anda gazlı pişirme yüzeyim var ve indüksiyonlu pişirme yüzeyi yerine indüksiyonlu 

ocak almak için 250 euro  iç dekorasyon düzenleme ödeneğinden ödüyorum.
 

  
  Şu anda gazlı ocağım var ve Woonplus'tan indüksiyonlu ocak alıyorum
  IŞu anda gazlı ocağım var ve kendim indüksiyonlu ocak almak için 600 euroluk ekstra

ödeneği seçiyorum
 

  
  İndüksiyonlu pişirme yüzeyim var ve Woonplus'tan 350 euroluk ödenek 

alıyorum.   
İndüksiyonlu ocağım var ve Woonplus'tan 600 euroluk 
ödenek alıyorum.

C.  KENDİ ISITICI VEYA KOMBİNİZ İÇİN ÖDENEK 
  

  ________ [percentage] x ___________ [aanschafprijs geiser/boiler] = ______________

TOPLAM İÇ DEKORASYON DÜZENLEME ÖDENEĞİ (2A+2B+2C+3)
Ödenek tutarı, çalışamaların başlamasından iki hafta önce hesaba yatırılır.  

A.  İÇ DEKORASYON DÜZENLEMEÖDENEĞİ   
 Evimdeki oda sayısına göre

aşağıdaki iç dekorasyon düzenleme ödeneğine hakkım var:
 

 

2. ÖDENEKLER

1 yr 2 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs >10 yrs

75% 60% 50% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0%

€ +

€ +

€ -

€

Evinizdeki ve binadaki çalışmalar Van Raalteplein 15-56
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A.  İÇ DEKORASYON DÜZENLEMEÖDENEĞİ   
 Evimdeki oda sayısına göre

aşağıdaki iç dekorasyon düzenleme ödeneğine hakkım var:
 

 

2. ÖDENEKLER

1 yr 2 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs >10 yrs

75% 60% 50% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0%

€ +

€ +

€ -

€

Evinizdeki ve binadaki çalışmalar Van Raalteplein 15-56

Proje Albert van Raalteplein 15-56 
Work on homes and buildingsn Van Raalteplein 15-56

Albert van Raalteplein nr.



Sıkça Sorulan 
Sorular
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Uygulama kitabında neler bulunur ?
> çalışmaların özeti
> her gün için planlama hakkında bilgi
> her gün beklenebilecek olası rahatsızlıklar
> çalışma günleri ve saatleri
> yüklenici davranış kuralları
> hasarı önleme ve ele alış şeklimiz
> inşaat alanı ve barakanın yeri
> iletişime geçilecek kişinin bilgileri

Günlük planlama ve beklenebilecek olası  rahatsızlıklar, evinizde işe başlandığında size verilen 
günlük takvimde de belirtilir. Yüklenicinin her gün ne yapacağını görebilirsiniz.

Eşyaları bir kenara mı kaldırmalıyım?
Evet. İşçilerin işi düzgün ve sorunsuz bir şekilde yürütmek için alana ihtiyacı vardır.                   
Ayrıca eşyalarınıza bu şekilde zarar vermek istemiyoruz. Ev ziyareti sırasında evinizdeki ve 
deponuzdaki hangi eşyaları bir kenara koymanız, kaldırmanız veya üzerini örtmeniz gerektiğini 
konuşacağız. Bunun için size kutu, folyo ve bant verilecektir. Eşyaları taşırken ve üzerini örterken 
yardım istiyor musunuz? Ev ziyareti sırasında bize bunu söyleyiniz.

Zeminin üzerini de kapatmalı mıyım?
Hayır, bunu yüklenici yapmaktadır. Zemine koruyucu olarak “rulo karton” yerleştirilecektir.
Yüklenici bu işi kendi yapacak ve 10 günlük çalışmadan sonra tekrar kartonu kaldıracaktır.

Neden depoyu (kısmen) boşaltmalıyım?
Kanalizasyonun yenilenmesi için depoda çalışma alanına ihtiyacımız var. Ev ziyareti sırasında bunu 
konuşacağız. Eşyalarınızı geçici olarak kaldırmak için
Woonplus konteynırlar sunmaktadır. Eşyaları atmak mı istiyorsunuz? Bunun için binanızın yanına 
geçici olarak büyük bir çöp konteynırı yerleştiriyoruz.

İşçiler ne zaman geliyor?
Yüklenicinin çalışma saatleri, Pazartesi’den Cuma’ya saat 07.00-16.00 arasıdır. İşçiler genellikle işe 
hazırlık yapmak için biraz erken gelirler.
Bazen çalışmalar biraz uzun sürebilir veya Cumartesi günleri de çalışılabilir. Yüklenici, bu 
durumlarda sizinle görüşerek izin alacaktır.

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'



Çalışmalar sırasında evde olmalı mıyım/kalabilir miyim?
Eve girebiliyor olmamız gerekir. Her gün yüklenici için evi açmalısınız. Eğer bu mümkün değilse, 
ev ziyareti sırasında bunu belirtiniz. Çalışmalar sırasında evde kalabilirsiniz. Sadece asbest 
çıkardığımızda, sizden evi kısa bir süreliğine terk etmenizi isteyebiliriz. Eğer çalışmalar nedeniyle 
çok fazla rahatsızlık yaşıyorsanız, çevrenizdeki dinlenebileceğiniz yerlerin bir listesini sunuyoruz. 
Uygulama sırasında evde kalmak sizin için mümkün değilse, bize bildiriniz. Bu durumda beraberce 
çözüm arayacağız.

Mutfak, duş ve tuvaletimi kullanabilir miyim ?
Bazı anlar kullanamayabilirsiniz. Günlük takvimde bu anları belirtiyoruz. Yüklenici bunları sizinle 
görüşecektir. Doğal olarak sizin için geçici seçenekler de sunuyoruz.

Çalışmalar sırasında kalorifer açık olabilir mi ?
Isıtma sisteminde çalışıyorsak, kalorifer geçici bir süre kapalı olmalıdır. Uygulama kitapçığındaki 
planlamada ve günlük takvimde  bunun ne zaman olduğu ve ne kadar süre sürdüğü yer 
almaktadır. Çalışmalar kış sezonunda ise (1 Ekim’den 1 Mayıs’a kadar) elektrikli ısıtma sunacağız. 
Elektrikli ısıtmada kullanılan elektrik için günlük 5 euroluk ödenek alacaksınız.

Çalışmalar ne kadar sürecek?
Önerilen çalışmalar 10 iş günü sürer (hafta sonu hariç). Boruları boyamamızı veya kaplamamızı 
istiyor musunuz? Bu da 2 ek iş günü demektir. Yüklenici nedeniyle sizin için daha fazla gün 
çalışmak zorunda kalırsak, maksimum 600 € olmak üzere günlük 50 € ek tazminat alacaksınız. 
Dikkat – bu sadece kusurlu durumlarda geçerlidir. Yıldırım çarpması gibi mücbir sebep hallerinde, 
fazla mesai günleri için size geri ödeme yapılmayacaktır.

Korona Kuralları
Yüklenicimizin çalışanları, RIVM’nin inşaaat konusundaki yönergeleri ve devletin ‘Birlikte güvenli 
çalışmaya devam edelim’ protokolünü uyar.

Benim evimi atlayabilir misiniz?
 Hayır. Uygulamada evleri atlayarak ilerlemek mümkün değildir. Örneğin kanalizasyon boruları tüm 
konutlardan geçer. Değişim için tüm konutlar çalışmaya iştirak etmelidir.
 

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'
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Katılmaya zorunlu muyum?
Sakinlerin %70’i çalışmaları kabul ettiğinde, aynı fikirde olmayanların da işbirliği yapması gerekir. 
En az %70 “Evet” dediğinde size bir mektup gönderilecektir. “Hayır” diyen site sakinlerinin 
yargıçtan teklifimizin makul olup olmadığını değerlendirmesini istemek için 8 haftaları vardır. İtiraz 
süresinden ya da yargıcın
teklifin makul olduğunu belirtmesinden sonra Woonplus çalışmalara başlayacaktır.

Çalışmaların ilerleyişi hakkında nasıl bilgi alabilirim?
Yükleniciden günlük planlama ile uygulama broşürü alacaksınız. Günlük planlamada her gün 
yüklenicinin ne yapacağını ve neler beklemeniz gerektiğini okuyacaksınız. Ayrıca bazen de ne 
kadar ilerlemiş olduğumuzu belirten bir haber bülteni alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yüklenici girişe 
ve merkezi diğer yerlere posterler asar.

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Doosje bij 'spullen aan de kant'
- dagkalender schetserig icoontje bij 
uitvoeringsboekje (dag 1, begintijd, 
werkzaamheden, groene happy smiley 
of rondje weinig overlast, rood voor veel 
overlast, eindttijd'; of je doet icoontje 
met voorkant 'uitvoeringsboekje
- klokje bij 'hoe laat komen werklieden'

Daha fazla bilgi 
mi istiyorsunuz? 
Sorularınızı 
model konutta 
iken sorun!



İletişim
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Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?
Kitapçığın anlaşılabilir olduğunu ve teklifimiz konusunda olumlu düşündüğünüzü umarız.            
Sorularınız mı var? Hemen bize bildirin! Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız:

• Jozef Oreliosingel 159 model konutta Her gün saat 17.00 ile 18.00 arası randevusuz 
görüşme vardır. Çalışan arkadaşlarımız ve yüklenici tüm sorularınızı yanıtlamak için orada 
olacaktır. Başka bir gün veya saatte gelmeyi tercih ederseniz, randevu için bizi 

 010 - 2045 100 numaralı telefondan arayınız.

• Evde, sizinle. Sosyal yönetim sorumlumuz bir süre sonra yüklenici ile size gelecektir.          
Bu ev ziyareti sırasında sorularınızı yöneltebilirsiniz.

• Telefonla veya e-posta ile. Sorularınız için yüklenicimiz Hemubo’yu arayabilir veya 
e-posta gönderebilirsiniz: Groenoordbewonersteam@hemubo.nl veya 06-82051516 
numaralı telefon. Yüklenici ile

 Pazartesi sabahı saat 9.00-1.00 arası ve Perşembe öğlen saat 13.00-15.00 arası şirketle 
iletişim kurabilirsiniz.

Notlar
Buraya notlar alabilirsiniz:



Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
3122 AM  Schiedam
(010) 20 45 100

Telefonla erişim:
Pzt’den - Cuma’ya saat 08.00 - 11.00 arası 

woonplus.nl

ieuwe Energie voor Groenoord Schiedam Belediyesi, 
Woonplus, Eneco ve ortakları Stedin, Zuid-Holland 
Bölgesi ve AB’nin bir girişimidir.


