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السكان األعزاء،

ص للسكان حول األعامل التي تريد مؤسسة Woonplus القيام بها يف منزلك وحوله.  يدور هذا الكتيب املُخصَّ
يف هذا الكتيب، ميكنك قراءة كل يشء عام ييل:

ما الذي نريد القيام به بالضبط	 
املزايا والعيوب واإلزعاج	 
التبعات املتعلقة بتكاليف السكن	 
التعويضات واألشياء اإلضافية	 
التخطيط والنهج املتبع	 
موافقتك	 

مرحبًا بك يف املنزل النموذج
يف املنزل النموذج الكائن بالعنوان Jozef Oreliosingel 159، ميكنك مشاهدة منوذج للنتيجة النهائية لألعامل التي سوف يتم 

تنفيذها. سوف نُحدد موعًدا معك من أجل زيارة املنزل النموذج. هل تريد زيارة املنزل النموذج بشكل مبكر؟ ميكن زيارة املنزل 
النموذج دون انتظار كل يوم ثالثاء بني الساعة 5:00 مساًء والساعة 6:00 مساًء. وعندئذ ميكنك زيارتنا دون موعد ُمسبق. حيث 
يتواجد موظفونا يف املنزل النموذج لإلجابة عىل أسئلتك. هل تفضل أن تأيت يف يوم أو وقت مختلف؟ هذا ممكن أيًضا! يف هذه 

.op 010 - 2045 100 هاتفيًا عىل الرقم Woonplus الحالة اتصل بجمعية اإلسكان

زيارة املسؤول االجتامعي ملنزلك
سوف يقوم املسؤول االجتامعي بجمعية اإلسكان Woonplus بزيارتك قريبًا مع مسؤول رشكة املقاوالت Hemubo املتعاقدة 
معنا. خالل هذه الزيارة املنزلية، ميكنك طرح األسئلة واإلشارة إىل ما إذا كنت توافق عىل تنفيذ األعامل يف منزلك أم ال توافق. 

وميكنك أيًضا مناقشة الظروف الشخصية )مثل املرض واألمور املتعلقة بالحيوانات األليفة( التي يجب أن نضعها يف االعتبار أثناء 
تنفيذ األعامل. بداًل من الزيارة املنزلية، ميكنك أيًضا عقد االتفاقات مع املسؤول االجتامعي وممثل رشكة املقاوالت يف املنزل 

النموذج.

طرح األسئلة والحصول عىل مزيد من املعلومات
 هل هناك يشء غري واضح بالنسبة لك أو لديك أي أسئلة؟ اتصل بنا هاتفيًا أو راسلنا عرب الربيد 
 اإللكرتوين مبارشة، ويسعدنا أن نساعدك. ميكنك االتصال برشكة املقاوالت Hemubo عرب الربيد 
 اإللكرتوين groenoordwoningenteam@hemubo.nl أو هاتفيًا عىل الرقم 82051516-06. 

 وميكنك االتصال بهم صباح يوم االثنني من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 11 صباًحا، وبعد ظهر يوم 
 الخميس من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 عرًصا. وميكنك أيًضا االتصال باملسؤول االجتامعي بجمعية 

 اإلسكان Woonplus هاتفيًا عىل الرقم 010 - 2045 100. نتمنى أن تستمتع بقراءة كتيب السكان 
ونراك قريبًا يف املنزل النموذج!

نعمل مًعا من 
أجل سكن 

أفضل!
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نريد القيام بثالثة أنواع من األعامل: إجراء تعديالت لجعل الحي خاليًا من الغاز الطبيعي، وأعامل التحسينات، وأعامل الصيانة. سوف 
نقوم باالنتهاء من جميع األعامل يف غضون 10 أيام عمل. وبذلك لن تتعرض لإلزعاج إال مرة واحدة. وبعد ذلك، سيصبح منزلك ومبناك 

جاهزين للمستقبل )خاليان من الغاز الطبيعي(.

أ. منزل خاٍل من الغاز الطبيعي

القيام بهذه األعامل يجعل منزلك جاهزًا 
لالستخدام التدفئة املركزية للمنطقة.

سوف يتم تركيب نظام جديد للتدفئة واملاء 
الساخن. وسوف تحصل عىل بوتجاز ُمسطح أو 

بوتجاز بفرن وخمسة أواين للحث من أجل 
الطهي دون غاز طبيعي.

سوف تستمر يف الحصول عىل التدفئة واملياه 
الساخنة عرب غاليات التدفئة املركزية يف الطابق 

السفيل حتى عام 2024.

واعتباًرا من عام 2024 سنقوم باستبدال غاليات 
التدفئة املركزية بالتدفئة املركزية للمنطقة. 
وعندئذ، لن يلزم القيام بأي أعامل يف منزلك.

ب. أعامل التحسينات

سوف توفر لك أعامل التحسينات راحة 
معيشية إضافية.

حيث سيتم تركيب باب أمامي جديد ملنزلك 
وباب للرشفة. وسنقوم بأعامل العزل وسرنكب 

.++HR لك الزجاج العازل

تجديد املدخل الرئييس.

ج. أعامل الصيانة

سوف نقوم بأعامل الصيانة الالزمة للحفاظ عىل 
منزلك يف حالة جيدة.

من األمثلة عىل أعامل الصيانة استبدال أنبوب 
)ماسورة( الرصف الصحي يف املطبخ.



لجعل منزلك خاليًا من الغاز الطبيعي، سوف يتم تركيب نظام جديد للتدفئة واملاء الساخن يف منزلك. سوف توفر لك 
جمعية اإلسكان Woonplus بوتجاز ُمسطح أو بوتجاز بفرن وخمسة أواين للحث من أجل الطهي دون غاز طبيعي.

نظام جديد للتدفئة واملياه الساخنة
من أجل تركيب هذا النظام الجديد سوف تحصل عىل ما ييل:

تركيب مجموعة توصيل الحرارة يف خزانة العداد	 
أنبوبان ميتدان إىل خزانة العداد مع وجود مكان صغري نعزل 	 

فوقهام
أنابيب معدنية جديدة يف كل غرفة	 
ترموستات السليك يف غرفة املعيشة	 
مشعاع جديد أكرب يف غرفة املعيشة مع زر للتشغيل وإيقاف 	 

التشغيل
مشعاعات جديدة أكرب مزودة مبقبض ترموستات يف الغرف األخرى	 

نظام الطبخ بالحث
من أجل تركيب هذا النظام الجديد سوف تحصل عىل ما ييل:

بوتجاز ُمسطَّح أو بوتجاز بفرن يعمل بالحث ليحل محل بوتجاز 	 
الغاز أو البوتجاز بفرن الذي يعمل بالغاز لديك حاليًا.

مقبس خاص )perilex( يف املطبخ	 
مجموعة أو مجموعتان إضافيتان يف خزانة العداد	 
خمسة أواين تعمل بالحث	 

أعامل لجعل املنزل خالًيا من الغاز الطبيعي
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التشطيب النهايئ
سوف تعمل رشكة املقاوالت عىل إمتام التشطيب النهايئ لكل يشء بدقة 

تامة.

سوف يتم عمل تجويف صغري فوق األنابيب بجانب خزانة العداد. 	 
ميكنك أن تفتح بابك األمامي بشكل طبيعي وتظل هناك مساحة 

لرف املعاطف أو لوضع خزانة األحذية.

عند إزالة األنابيب، سوف يتم عمل ثقوب يف السقف واألرضية. 	 
وسنقوم بإغالق هذه الثقوب بطريقة مقاومة للحريق. سوف نقوم 

بعمل التشطيب النهايئ بأغطية األرضيات املتبقية أو مبسطح 
الرشائح إذا كان ذلك متوفرًا لديك. وإال، سنقوم بعمل التشطيب 

النهايئ بدقة باستخدام بالط أبيض أو ألواح بيضاء. وبالطبع ميكنك 
أن ترى هذا البالط أو هذه األلواح. وسيظل بإمكانك رؤية موضع 

األنابيب القدمية.

األنابيب الجديدة معدنية. ميكنك اختيار طالئها باللون األبيض 	 
)دون الحاجة إىل استخدام بطاقة النقاط(.

وميكنك وضع خزانة مطبخ إضافية يف مكان الغالية أو السخان 	 
باستخدام نقاطك املُضمنة ببطاقة النقاط.

وسوف يتم تركيب صنبور ماء جديد يف مطبخك.	 

سوف نقدم لك بطاقة نقاط. وباستخدام هذه النقاط ميكنك اختيار 
الحصول عىل أشياء إضافية. رأس دش موفر للمياه، أو خزانة مطبخ 

يتم وضعها يف مكان الغاليات، عىل سبيل املثال. ملزيد من 
املعلومات حول بطاقة النقاط، ميكنك االطالع عىل الصفحة 13.

سوف نقوم بإزالة أنابيب التدفئة املركزية واملشعاعات القدمية.	 
سوف نقوم بإزالة الغالية أو السخان الخاص باملياه الساخنة.	 
سوف نقوم بإزالة عداد الغاز وأنابيب الغاز. لن نقوم بإزالة وصلة الغاز يف املطبخ، ولكننا سنغلقها. وبذلك 	 

نتجنب إتالف البالط.
سوف ينتهي عقدك املرُبم مع Stedin تلقائيًا. سوف نقوم بذلك نيابة عنك.	 

بطاقة النقاط

ما الذي سوف 
تتم إزالته من 

منزلك؟



سوف توفر لك أعامل التحسينات راحة معيشية إضافية. وهي تحسينات قد يرغب الكثري من السكان يف القيام بها. وتتعلق 
تلك التحسينات بتجديد املدخل الرئييس وجعله مغلًقا، وتركيب مرآة مزودة بتدفئة باألشعة تحت الحمراء يف الحامم، 

وتركيب عزل أفضل.

تجديد املدخل الرئييس وجعله مغلًقا
يرغب الكثري من السكان يف إغالق املدخل الرئييس. وهذا ما سنفعله اآلن. سوف يكون مكان 

صناديق الربيد يف الطابق األريض. وسوف يتم تركيب هاتف بصور مرئية.

مرآة مزودة بتدفئة باألشعة تحت الحمراء يف الحامم
سوف يتم تركيب مرآة ُمزودة بتدفئة باألشعة تحت الحمراء وترموستات يف الحامم. وعندئذ ال 

تكون هناك حاجة لرتكيب مشعاع. وبذلك ميكنك تسخني الحامم دون فقد مساحة. وبذلك ميكنك 
تجنب مشكالت الرطوبة والعفن.

العزل واألمان
سوف يتم تركيب باب أمامي جديد معزول ُمزود بقفل بثالث نقاط. حيث ميكنك أن تغلق هذا 

الباب مبفتاح واحد عند ثالث نقاط. وسوف تحصل أيًضا عىل باب رشفة معزول جديد مزود 
بالزجاج العازل HR++. يتوافق كال البابني مع عالمة جودة الرشطة واملعيشة اآلمنة 

.)Politiekeurmerk Veilig Wonen )PKVW
سوف تحصل إجاماًل عىل 6 مفاتيح ميكنك استخدامها للباب األمامي وباب الرشفة.

أعامل التحسينات

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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++HR األلواح العازلة وزجاج
سوف تحصل عىل ألواٍح جديدة ُمقاومة للتشقق مزودة بعزل يف جانب الرواق والرشفة. 

وبذلك يدخل تيار هواء أقل ويفقد منزلك حرارة أقل. وسوف تحصل أيًضا عىل نوافذ جديدة 
قابلة لإلمالة واالنعطاف وتفتح إىل الداخل وهي مزودة بالزجاج العازل HR++ يف إطارات 
الواجهات الخشبية. تفسح األلواح القابلة للطي يف اإلطارات عىل جانب الرواق للوح مزود 

 ++HR بشبكة تهوية. النافذة القابلة للفتح عىل جانب الرشفة تكون ُمزودة بالزجاج العازل
.++HR وشبكة تهوية. يف حالة وجود زجاج فقط حاليًا، سوف يتم تركيب الزجاج العازل

سوف تستمتع 
قريًبا بالدفء.



سوف نقوم بأعامل الصيانة الالزمة للحفاظ عىل منزلك يف حالة جيدة. ويف املطبخ سوف نستبدل خط الرصف الصحي إذا مل 
يكن قد تم ذلك بالفعل. وسوف يتم تركيب سقف معلق جديد يف الحامم واملرحاض. وسوف نقوم بدهان اإلطارات 

الخارجية.

أعامل الصيانة

تركيب سقف جديد يف الحامم واملرحاض
سوف تحتوي جميع الشقق، باستثناء الطابق العلوي، عىل سقف جديد يف الحامم واملرحاض. 
ومن خالل ذلك نقوم بإزالة أنابيب نظام الرصف الصحي الجديد الخاص بالجريان يف الطابق 

العلوي. وبالتايل، فإن القيام بهذا العمل ليس رضوريًا يف الطابق العلوي.

طالء اإلطارات
 .)RAL-9010( سوف نقوم بطالء األطر الخارجية الخشبية الخاصة بك باللون األبيض املصفر

سوف نقوم بذلك من الناحية الخارجية والداخلية. وبذلك سوف صبح منزلك أنيًقا مرة أخرى بعد 
استبدال األلواح والنوافذ.

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN

خط أنابيب )رصف صحي( جديد
استبدال خط أنابيب الرصف الصحي يتطلب الكثري من العمل والتدخالت.

حيث نقوم بحفر ثقوب يف األرضية ويف جدار خزانة مطبخك. سوف يتم تركيب أنبوب الرصف 
الصحي الجديد منخفض الضوضاء يف الجزء الخلفي من خزانة مطبخك. وسوف نخفي ذلك خلف 

تجويف صغري. سوف نقوم بتعديل الرفوف يف خزانتك.

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN
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هكذا تصبح األمور 
أفضل

إزالة األسبستوس
أثناء بناء منزلك، تم استخدام األسبستوس. ومن خالل البحث نعرف مكان وجود األسبستوس يف 

منزلك. األسبستوس ال ميثل خطرًا عىل الصحة طاملا أنك مل تقم مبعالجته. سوف نقوم مبعالجة 
األسبستوس الذي نجده أثناء تنفيذ األعامل برغوة خاصة.

وذلك مينع إطالق األسبستوس. وإذا لزم األمر، سوف نقوم بإزالة األسبستوس. ميكننا القيام بذلك 
بعناية وأمان وفًقا للقواعد القانونية

العمل بشكل آمن يف منزلك
هناك رفائد ضبط تحتوي عىل األسبستوس يف الجدران. سوف تقوم رشكة املقاوالت برتكيب 

أنابيب التدفئة املركزية الجديدة عىل بعد مسافة كافية من رفائد الضبط املوجودة يف الجدران. 
سوف تقوم رشكة املقاوالت بحفر ثقب يف الجدار بني الصالة واملطبخ لتمرير أنبوب التدفئة 

املركزية. وسوف تستخدم رشكة املقاوالت نوًعا خاًصا من الرغوة. كام تستخدم رشكة املقاوالت 
هذه الرغوة عند الثقب يف األرضية أيًضا، ألن الطبقة الالصقة باألرضية تحتوي عىل األسبستوس. 

وبذلك ال يتم إطالق األسبستوس وميكننا تنفيذ األعامل بشكل آمن. سوف تتلقى رشكة 
املقاوالت املساعدة يف هذا الشأن من رشكة استشارية مستقلة.

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN

A
B
C
D
E
F
G

VEILIG WERKEN



 التعويضات 
وبطاقة النقاط

2
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سوف تنفذ رشكة املقاوالت األعامل بدقة تامة. ومع ذلك، ال ميكننا منعك من متابعة ما تم إنجازه من أعامل. ولذلك، سوف 
تحصل عىل بدل تأثيث. ومن خالل ذلك ميكنك إنجاز التشطيبات حسب ذوقك الخاص. وسوف تحصل أيًضا عىل هذا 

التعويض إذا كان لديك بالفعل بوتجاز ُمسطح أو بوتجاز بفرن يعمل بالحث.

ثالثة أنواع من التعويضات والبدالت
تقدم جمعية اإلسكان Woonplus ثالثة أنواع تعويضات وبدالت مختلفة.

األول بدل تأثيث من أجل أعامل التشطيب النهائية.

الثاين هو بدل من أجل املواد التي تعمل بالحث بدال من الغاز. سوف تحصل عىل هذا البدل عندما 
تشرتي بوتجاز ُمسطح أو بوتجاز بفرن يعمل بالحث بنفسك.

الثالث هو تعويض عن السخان أو الغالية إذا كانا من املمتلكات الشخصية الخاصة بك.

بطاقة النقاط
باإلضافة إىل التعويضات والبدالت، سوف تحصل أيًضا عىل بطاقة نقاط. وذلك يسمح لك 
باالختيار من بني املواد ومهام األعامل. كل اختيار يكون معادال لعدد من النقاط. ميكنك 

اختيار ما مجموعه 100 نقطة من بطاقة النقاط. ميكنك تحديد اختياراتك أثناء زيارة 
املسؤول االجتامعي وممثل رشكة املقاوالت ملنزلك.

وإذا ظلت لديك نقاط مل تستخدمها، فلن تحصل عىل أي مبلغ مبايل مقابل تلك النقاط. 	 
وال ميكنك إعطاء تلك النقاط لشخص آخر. وإذا كان لديك نقص يف النقاط، فيمكنك 

رشاء نقاط إضافية ببدل التأثيث.
ال تحتاج إىل نقاط لعمل التجويف يف خزانة العداد ولطالء األنابيب باللون األبيض.	 

1

2

3



التعويضات والبدالت
مقدار مبلغ بدل التأثيث يكون حسب حجم منزلك:

املنزل املكون من 3 غرف: 300 يورو	 
املنزل املكون من 4 غرف: 350 يورو	 
املنزل املكون من 5 غرف: 400 يورو	 

سوف تحصل عىل بوتجاز ُمسطح أو بوتجاز بفرن يعمل بالحث من جمعية 
اإلسكان Woonplus. إذا كنت تفضل رشائه بنفسك، أو إذا كان لديك واحد 

بالفعل، فسوف تحصل عىل تعويض إضايف.
350 يورو للبوتجاز املُسطح الذي يعمل بالحث	 
600 يورو للبوتجاز بفرن الذي يعمل بالحث	 

إذا كان السخان أو الغالية من ممتلكاتك وعمره/عمرها أقل من 10 
سنوات، فسوف يتم تعويضك عن جزء من سعر الرشاء:

	 من 5 سنوات إىل 6 سنوات، 30٪	  من يوم إىل سنة، 75٪  
	 من 6 سنوات إىل 7 سنوات، 25%	  من سنة إىل سنتني، 60%  
	 من 7 سنوات إىل 8 سنوات، 20%	  من سنتني إىل 3 سنوات، 50%  
	 من 8 سنوات إىل 9 سنوات، 15%	  من 3 سنوات إىل 4 سنوات، 40%  
	 من 9 سنوات إىل 10 سنوات، 5%	  من 4 سنوات إىل 5 سنوات، 35%  

من املهم 
أن تعرف ما 

ييل

 	 Woonplus سوف يظل البوتجاز املُسطح أو البوتجاز بفرن الذي يعمل بالحث واألواين التي تحصل عليها من جمعية اإلسكان
ملكك. وإذا انتقلت للعيش يف مكان آخر، فيمكنك أخذها معك. يتعني عليك دفع تكاليف صيانة وإصالحات البوتجاز املُسطح أو 

البوتجاز بفرن الذي يعمل بالحث بنفسك، وكذلك يقع عىل عاتقك مسؤولية إحضار الفني املتخصص يف إجراء أعامل الصيانة 
واإلصالحات هذه.

سوف تحصل عىل التعويضات والبدالت )الخاصة بالتشطيبات النهائية أو البوتجاز املُسطح أو البوتجاز بفرن الذي يعمل بالحث( 	 
قبل أن نبدأ يف تنفيذ األعامل يف منزلك.

ميكنك االستمرار يف استخدام األواين والطواجن املوجودة بحوزتك حاليًا باستخدام محول خاص. وميكنك اختيار ذلك يف بطاقة 	 
النقاط.

إذا كان لديك بوتجاز ُمسطح يعمل بالغاز حاليًا، فستحصل عىل بوتجاز ُمسطح يعمل بالحث، أو ستحصل عىل 350 يورو إذا 	 
اشرتيت بوتجاز ُمسطح يعمل بالحث بنفسك. إذا كان لديك بوتجاز بفرن يعمل بالغاز حاليًا، فستحصل عىل بوتجاز بفرن يعمل 

بالحث أو ستحصل عىل 600 يورو إذا اشرتيت بوتجاز بفرن يعمل بالحث بنفسك.

وماذا عن التعويضات والبدالت؟ سوف نوضح لك ذلك يف هذه الصفحة.
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الخيارات املُضمنة ببطاقة النقاط
15 نقطة	  رأس دش موفر للمياه 
20 نقطة	  بوتجاز ُمسطح يعمل بالحث 
25 نقطة/مرت	  تغليف أنابيب التدفئة املركزية 
80 نقطة	  خالط دش برتموستات 
100 نقطة	  خزانة مطبخ جديدة 
100 نقطة	  أرفف لخزانة املطبخ الحالية 

النقاط املذكورة أعاله تشمل تنفيذ مهمة العمل/الحريف.
25 نقطة لكل 30 دقيقة	  حريف لتنفيذ مهام عمل أخرى 

من املهم أن تعرف ما ييل

إحضار حريف لتنفيذ مهام عمل أخرى يتعلق هنا مبهام العمل األخرى التي ترغب يف القيام بها يف املنزل. 
عىل سبيل املثال، تركيب مجرى الستائر أو عمل رف يف خزانة املالبس. إذا كانت هناك مواد مطلوبة 

لهذا الغرض، فيجب عليك رشائها بنفسك. أثناء الزيارة املنزلية، سوف يناقش معك ممثل رشكة املقاوالت 
ما إذا كان من املمكن تنفيذ األعامل التي ترغب يف تنفيذها.

 هل لديك حاليًا بوتجاز ُمسطح يعمل بالغاز، وترغب يف الحصول عىل بوتجاز بفرن يعمل بالحث؟	 
هذا ممكن أيًضا بدفع مبلغ إضايف قدره 250 يورو من خالل بدل التأثيث.

هل لديك بالفعل بوتجاز ُمسطح أو بوتجاز بفرن يعمل بالحث؟ يف هذه الحالة، سوف نقدم لك مبلغ 	 
كتعويض.

إذا مل تستخدم جميع نقاط بطاقة النقاط، فستقوم جمعية اإلسكان Woonplus بتحويل هذه النقاط إىل مبلغ 	 
والتربع به إىل بنك الطعام.

إذا كنت ترغب يف رشاء نقاط إضافية عىل بطاقة النقاط، فسيتم خصمها من بدل التأثيث.	 
أثناء مقابلتك الشخصية مع املقاول واملسؤول االجتامعي بجمعية اإلسكان Woonplus، سوف تتم مناقشة 	 

األمور املتعلقة ببطاقة النقاط معك.

سوف تحصل عىل 100 نقطة الختيار املواد التي تريدها أو مهام العمل التي ترغب يف تنفيذها من بطاقة النقاط. وميكنك 
أيًضا استخدام 100 نقطة لتنفيذ مهام عمل أخرى يف منزلك.



  التبعات
 املتعلقة بتكاليف السكن

 والعقود
والفواتري

3

التكاليف اإلجاملية = التكاليف املتغرية + التكاليف الثابتة 
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سوف يرتتب عىل تنفيذ هذه األعامل تبعات تتعلق بتكاليف السكن الخاصة بك. ونظرًا ألن التعديالت تهدف إىل إجراء 
تحسينات عىل املنازل وجعلها خالية من الغاز الطبيعي، فسوف يرتفع اإليجار. ويف الوقت نفسه، سوف تنخفض تكاليف 

الطاقة الثابتة الخاصة بك، ولن تعد بحاجة إىل دفع إيجار أو تكاليف صيانة للغالية أو السخان.

نصيحة - تحقق مام إذا كان يحق لك الحصول عل مبلغ بدل إيجار أكرب
هل تحصل عىل بدل إيجار؟ يف هذه الحالة، قد يحق لك الحصول عىل بدل إيجار إضايف مبجرد تطبيق زيادة اإليجار. هل ال تحصل عىل بدل ايجار؟ يف 

هذه الحالة، رمبا يحق لك الحصول عىل بدل سكن ألول مرة نتيجة زيادة اإليجار. لذلك، قم بإخطار السلطات الرضيبية بإيجارك الجديد هاتفيًا 
باالتصال عىل الرقم 0800 - 0543. وميكن أن يساعدك املسؤولون االجتامعيون التابعون لنا يف ذلك. للحصول عىل مزيد من املعلومات، ميكنك زيارة 

. www.toeslagen.nl املوقع اإللكرتوين

منزل خايل من الغاز
تحسينات إضافية

شهريًا شهريًا

€15 + €32 - / €25 - ?

تكاليف ثابتة للغاز
إيجار الغالية/السخان

حسب
استهالكك للطاقة

مبلغ اإليجار

سوف توفر من 10 يورو إىل 17 يورو شهريًا

تكاليف ثابت للطاقة استهالك الطاقة

الترصف	 

سوف يرتفع مبلغ إيجارك
سوف يزيد إيجارك الشهري مبقدار 15 يورو.	 
الزيادة يف اإليجار هي نفسها لجميع املنازل.	 
هذه الزيادة يف اإليجار زيادة إضافية منفصلة عن الزيادة السنوية االعتيادية لإليجار التي تكون يف شهر يوليو.	 
سوف تدفع هذه الزيادة يف اإليجار من أجل التعديالت املتعلقة بجعل املنزل خاليًا من الغاز الطبيعي وللتحسينات، وليس 	 

ألعامل الصيانة.



سوف تنخفض تكاليف الطاقة الثابتة الخاصة بك ما بني 25 إىل 32 يورو
وعندما يصبح منزلك خاليًا من الغاز الطبيعي، فلن تدفع التكاليف الثابتة للغاز عرب مورد الطاقة الخاص بك. التكاليف الثابتة 10 

يورو وهي تكاليف التوريد لصالح Stedin وما بني4 و6 يورو تكاليف التوريد لصالح مورّد الطاقة. وذلك يقلل فاتورة الطاقة 
الخاصة بك مبقدار 14 يورو إىل 16 يورو شهريًا.

كام أنك لن تدفع إيجاًرا أو تكاليف صيانة لسخان املياه أو الغالية. متوسط إيجار السخانات والغاليات يف املجمع السكني الذي 
تسكن فيه 16 يورو شهريًا. سوف توفر هذا املبلغ مبجرد أن يصبح منزلك خاليًا من الغاز الطبيعي.

كام ستنخفض تكاليف الطاقة الثابتة ما بني 25 يورو )14 يورو + 11 يورو( و32 يورو )16 يورو + 16 يورو( شهريًا!

التكاليف املتغرية تكون حسب استهالكك
بالنسبة للتكاليف الثابتة، نحن نعلم أنك سوف توفر. ولكن ال ميكننا قول ذلك فيام يتعلق بالتكاليف املتغرية. فهذا يعتمد عىل 
ما تستهلكه حاليًا، ومقدار الطاقة التي سوف تستهلكها يف املستقبل. سوف تقيس مجموعة توصيل الحرارة املوجودة يف خزانة 

العداد استهالكك. وبالتايل، فإنه من اآلن فصاعًدا سوف تدفع فقط مقابل استهالكك.
ونظرًا ألن منزلك سيكون معزول بشكل أفضل، فيمكنك أن تتوقع أنك ستحتاج إىل طاقة أقل. ولكن إذا استحممت لفرتة 	 

أطول أو قمت بتشغيل التدفئة دامئًا، فسرتتفع تكاليف استهالكك.
مل تدفع تكاليف استهالك غاز الطهي مرة أخرى. ولكن من ناحية أخرى، سوف تستخدم طاقة إضافية للطهي بالحث وللمرآة 	 

التي تعمل باألشعة تحت الحمراء يف الحامم.

احسب تكاليفك باستخدام كتيب الحساب
يحتوي كتيب الحساب الذي حصلت عليه عىل منوذج حسايب أيًضا. وهذا مجرد مثال، ألن الحساب يف هذا املثال ملنزل متوسط. 
ولكن من يعيش حاليًا يف منزل متوسط. يف الجزء الثاين من الكتيب ميكنك تقدير تكاليف الطاقة املستقبلية لحالتك. هل تريد 

املساعدة فيام يتعلق بذلك؟ خذ معك فواتري الكهرباء والغاز والتدفئة عند الذهاب إىل املنزل النموذج وسنكون سعداء 
مبساعدتك!
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تغيري العقود والفواتري
سوف يصبح منزلك خاليًا من الغاز الطبيعي قريبًا. وذلك سيؤدي إىل تغيري الفاتورة مع مزود الطاقة الخاص بك. وأيًضا لن يعد 

لديك غالية أو سخان. سوف يتم إنهاء عقد إيجار الغالية أو السخان.

ما الذي سوف يتغري

ما الذي يجب أن تفعله

ما الذي لن يتغري

من املهم أن تعرف ما ييل

يف املستقبل، سيتم احتساب تكاليف الكهرباء فقط عىل فاتورة 	 
مورد الطاقة الخاص بك. لن نحتاج إىل دفع أي تكاليف للغاز مرة 

أخرى.
لن تعد بحاجة إىل استئجار غالية أو سخان.	 

سوف نبلغ مورد الطاقة الخاص بك بإيقاف توريدات الغاز الخاصة 	 
بك. ال تحتاج إىل أن تفعل أي يشء من أجل ذلك بنفسك.

هل تستأجر غالية أو سخان من خالل جمعية اإلسكان 	 
Woonplus أو Eneco؟ يف هذه الحالة، ليس عليك القيام بأي 

يشء سوف يتوقف الدفع تلقائيًا.
إذا قمت بتأجري الغالية أو السخان من خالل رشكة أخرى، فيجب 	 

عليك إنهاء التعاقد معهم. يسعدنا مساعدتك يف ذلك.
هل السخان أو الغالية ملك لك؟ يف هذه الحالة، سوف نقدم لك 	 

تعويض. ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول هذا األمر يف 
الصفحة 14.

أن تدفع حاليا لصالح جمعية اإلسكان Woonplus مقابل التدفئة 	 
)الغاز(. سوف تدفع قريبًا إىل قسم التدفئة املركزية باملنطقة 

.Woonplus بجمعية اإلسكان
 	 Woonplus بنفسك. جمعية اإلسكان Eneco لن ترُبم أي عقد مع

.Eneco متعاقدة بالفعل مع

سوف تستمر يف تلقي تدفئة الغاز عرب الغاليات املوجودة يف الطابق 	 
السفيل من املبنى الذي تسكن فيه حتى عام 2024.

سوف تكون شبكة التدفئة جاهزة اعتباًرا من عام 2024 وسنقوم 	 
بتوصيل منزلك بالتدفئة املركزية للمنطقة.

من أجل توصيل التدفئة إىل منزلك يف عام 2024، لن نحتاج إىل فعل 	 
أي يشء.



  املزايا والعيوب
بالنسبة لك واإلزعاج

4
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+ ميكنك البقاء يف منزلك أثناء تنفيذ األعامل.
- يستغرق تنفيذ األعامل 10 أيام )غري شاملة عطلة نهاية األسبوع( ويسبب تنفيذ هذه األعامل إزعاًجا، 

حيث سيتواجد عامل يف منزلك، وستكون هناك ضوضاء وغبار وصخب.
+ تختلف وترية العمل واالزعاج من يوم آلخر.

- يف بعض األحيان ال ميكنك استخدام الحامم أو املطبخ أو املرحاض. سوف توفر لك رشكة املقاوالت 
مرافق مؤقتة لالستخدام.

+ سوف تبذل رشكة املقاوالت كل ما يف وسعها للحد من اإلزعاج من أجلك.
+  سوف تساعدك جمعية اإلسكان Woonplus من خالل حلول تُصمم خصيًصا من أجلك إذا كانت 

وترية األعامل أمرًا زائًدا عن الحد بالنسبة لك.

توجد الكثري من الفوائد بالنسبة لك. سوف يتم عزل منزلك بشكل أفضل، عىل سبيل املثال.
سوف يتم إغالق املدخل قريًبا. تنتج املشعاعات األكرب مزيًدا من الحرارة.

الطبخ بالحث موفر للطاقة. نعم نود أن نخربك بهذه املزايا، ولكننا أيًضا صادقون بشأن العيوب. لقد قمنا بإدراج املزيا 
والعيوب بالنسبة لك أدناه.



+ مجموعة توصيل الحرارة تكون متالمئة مع خزانة العداد.

+ نقوم بإخفاء األنابيب بدقة بجانب خزانة العداد خلف تجويف صغري )دون 

الحاجة إىل استخدام بطاقة النقاط(.

+ ميكن فتح الباب األمامي بشكل طبيعي.

+ تظل هناك مساحة لوضع رف األحذية أو رف املعاطف.

+ سوف تحصل عىل بوتجاز مسطح )أو بوتجاز 

مزود بفرن( يعمل بالحث وأواين، وهذه األشياء 

سوف تكون ملك لك )حتى لو انتقلت إىل املنزل 

ميكنك أخذها معك(.

+ الطبخ بالحث رسيع وآمن. وتنظيف البوتجاز 

يكون سهاًل للغاية.

+ باستخدام املهايئ )من خالل بطاقة النقاط(، 

ميكنك االستمرار يف استخدام األواين والطواجن 

الحالية التي بحوزتك.

- يتعني عليك دفع تكاليف الصيانة واإلصالح 

بنفسك وإحضار من ينفذ هذه املهام.

- الطبخ بالحث موفر للطاقة ولكنه يستخدم 

الكهرباء.

 + يف الوقت نفسه، لن تعد مضطرًا لدفع مثن 

الغاز.

+ سوف يتم تغيري سقف الحامم واملرحاض 

الخاص بك قريبا وسيكون أنيًقا.

- املنازل املوجودة يف الطابق العلوي لن يتم 

تركيب سقف حامم أو سقف مرحاض جديد لها.

+ سوف توفر من 25 يورو إىل 32 يورو شهريًا من تكاليف الطاقة الثابتة شهريًا

+ سوف تدفع مقابل استهالكك الشخيص فقط

 - سوف يزداد اإليجار الشهري مبقدار 15 يورو.

+ سوف يتم عزل منزلك بشكل أفضل. وذلك ميكن أن يقلل استهالك الطاقة 

الخاص بك.

+ سوف تتم تدفئة الغرف بشكل أفضل وأرسع ألن املشعاعات الجديدة أكرب.

+ سوف نقوم بضبط املشعاعات بشكل صحيح. وذلك سوف يوفر لك الطاقة.

+ ميكنك ضبط درجة الحرارة لكل غرفة وتوفري الطاقة.

+ سوف توفر لك مرآة األشعة تحت الحمراء الحرارة دون أن تفقد مساحة يف 

الحامم.

- املرآة ذات كفاءة عالية يف استخدام الطاقة، ولكنها تستهلك كهرباء.
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+ بفضل املاء الساخن الذي سيأتيك عن طريق التدفئة املركزية للمنطقة، 

سوف تتمكن من استخدام املاء الساخن عىل الفور ويف أي مكان يف املنزل.

+ سوف توفر لك مجموعة توصيل الحرارة 6 لرتات من املاء الساخن يف 

الدقيقة. وهذه الكمية ضعف الكمية التي ميكنك الحصول عليها من 

السخان.

+ الغالية تنفد أحيانا. ولكن مجموعة توصيل الحرارة سوف متدك باملاء 

الساخن دامئًا.

+ سوف يتم عمل مدخل جديد ومغلق، وسوف 

يتم تركيب هاتف بصور مرئية وهو أكرث أمانًا 

وإمتاًعا.

+ الباب األمامي الجديد الذي سوف يتم تركيبه 

ملنزلك املزود بقفل من 3 نقاط سيكون أكرث 

أمانًا.

+ سيوف مير أنبوب الرصف الصحي الجديد 

خلف تجويف صغري يف خزانة مطبخك.

- سوف تكون خزانة املطبخ أقل عمًقا نوعا ما 

بسبب التجويف. سوف نقوم بتكييف أرفف 

الخزانة لك )دون الحاجة إىل استخدام بطاقة 

النقاط(.

- يعترب خط الرصف الصحي الجديد من األعامل 

الرئيسية التي تسبب اإلزعاج عند تنفيذها.

- بالنسبة للرصف الصحي، نحتاج أيًضا إىل 

مساحة للعمل من أجل تخزين بعض األشياء.

- يف غرفة النوم، سوف يكون مسار األنابيب عىل طول السقف.

+/- األنابيب الجديدة معدنية. ميكننا طالء األنابيب باللون األبيض لك 

)دون الحاجة إىل استخدام بطاقة النقاط( أو تغليفها )باستخدام بطاقة 

النقاط(. وهذا يعني يومّي عمل إضافيني.

+ يف ظل عدم وجود سخان لن يكون هناك مزيد من الخطر بخصوص 

العمل بشكل آمن

أول أكسيد الكربون.

+  يف ظل عدم وجود غالية كهربائية يتم تقليل استهالك الطاقة.

+ إذا قمت بالتبديل إىل التدفئة املركزية للمنطقة اعتباًرا من عام 2024 لن 

يتعني علينا القيام بأي أعامل أخرى يف منزلك من أجل هذا الغرض.

+ يف املطبخ، سوف تتوفر لك مساحة إضافية لخزانة مطبخ )بداًل من 

الغالية أو السخان(. ميكنك الحصول عليها باستخدام بطاقة النقاط.

+ إذا كنت ال تريد خزانة إضافية، فستقوم رشكة املقاوالت )دون الحاجة 

إىل استخدام بطاقة النقاط( بطالء الحائط بشكل أنيق.

+ سوف تقوم رشكة املقاوالت بتشطيب كل يشء بدقة.

+ باستخدام بدل األثاث وبطاقة النقاط، ميكنك عمل اللمسات النهائية 

حسب ذوقك الخاص.

+ سوف تحصل عىل بدل تأثيث إضايف إذا اشرتيت بوتجاز ُمسطح أو بتوجاز 

بفرن يعمل بالحث أو إذا كان لديك بالفعل.

+ سوف تحصل عىل تعويض )عن التشطيب والحث( قبل بدء تنفيذ 

األعامل.
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نرى أنه من املهم أن تعرف ما الذي سيتم خالل تنفيذ األعامل. وهذا هو الغرض من هذا الكتيب ومن عقد املقابالت الشخصية وزيارة 
املنزل النموذج. سوف تجد يف الصفحة التالية رسم تخطيطي يتضمن الخطوات التي سوف يتم تنفيذها لجعل املبنى خاٍل من الغاز 

الطبيعي.

خطوات تتسم باملرونة

يف الصفحة التالية ميكنك االطالع عىل الخطوات نحو العيش بدون غاز طبيعي واستبداله بالتدفئة املركزية للمنطقة. ميكننا تعديل هذه 
الخطوات حسب رغباتك ورغبات السكان اآلخرين يف املجمع السكني الذي تقيمون فيه. هل تحتاجون إىل أمسية تعريفية للسكان؟ 

ميكننا ترتيب ذلك أيًضا. فقط أبلغنا بذلك!

ربط املنزل بالتدفئة املركزية للمنطقة
سوف يتم تنفيذ الخطوتني 12 و 13 يف املخطط، املتعلقتني بالتدفئة املركزية للمنطقة، اعتباًرا من عام 2024. وعندئذ سوف يتم تركيب 

شبكة التدفئة وفًقا للجدول الزمني وميكننا ربط مجمعكم السكني بالتدفئة املركزية للمنطقة. إذا حدث أي تغري يف الجدول الزمني، 
فسوف يتم إخطارك بذلك. وحتى يحني توقيت ربط منزلك بالتدفئة املركزية للمنطقة، سوف تستمر يف الحصول عىل تدفئة الغاز عرب 
الغاليات الجامعية. ولن تالحظ أي يشء يتعلق بالتدفئة املركزية للمنطقة. لن يتغري أي يشء يف منزلك. فقط سوف تحصل حينئذ عىل 

التدفئة املركزية للمنطقة وتدفع مقابل ذلك عرب جمعية اإلسكان Woonplus، متاًما كام هو الحال مع تدفئة الغاز.
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werkzaamheden8 Werkzaamheden10 Gesprek

oplevering11

Aardgasvrij over
op stadswarmte13Aansluiting

stadswarmte12

Gesprekken bij u thuis 
of in de modelwoning4

 ربط املنزل
 بالتدفئة املركزية
للمنطقة

 التبديل من الغاز
 الطبيعي إىل التدفئة
املركزية للمنطقة



خطوات نحو الحصول عىل التدفئة املركزية للمنطقة
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النهج : الخطوات

لقد استلمت هذا الكتيب املخصص للسكان بخصوص األعامل التي سوف يتم تنفيذها.

سوف تقوم بزيارة املنزل النموذج ملشاهدة النتيجة النهائية لألعامل.

سوف تعقد مقابلة مع املسؤول االجتامعي بجمعية اإلسكان Woonplus ومع ممثل رشكة املقاوالت الطالع عىل كل يشء. وسوف تكون 
هذه املقابلة يف منزلك أو يف املنزل النموذج. سوف نناقش أيًضا الكيفية التي سنتعامل بها مع التعديالت التي أجريتها عىل املنزل. 

وميكنك أيًضا التحدث عن أي ظروف خاصة بك )املرض، وجود حيوانات أليفة( يجب أن نأخذها يف االعتبار. بعد املقابلة سوف نرسل 
إليك رسالة باالتفاقات املربمة.

وعندئذ ميكنك املوافقة أو عدم املوافقة. سوف نوضح لك يف الفصل التايل كيف سيتم ذلك.

سوف تحصل عىل كتيب يتضمن الخطط واملعلومات املتعلقة بتنفيذ األعامل.

سوف يقوم املسؤول االجتامعي أو ممثل رشكة املقاوالت بزيارة منزلية )ثانية( لك. والهدف من هذه الزيارة هو معرفة ما إذا كانت 
لديك أي أسئلة حول االتفاقات وحول كتيب تنفيذ األعامل. سوف تحصل عىل صناديق لتخزين األشياء، وأغطية رقائقية وأرشطة الصقة. 

سوف نلتقط أيًضا صوًرا للوضع الحايل داخل منزلك.

سوف تتلقى رسالة بخصوص ذلك قبل أسبوعني من بدء تنفيذ األعامل يف منزلك.

 سوف يزورك ممثل رشكة املقاوالت قريبًا ملعرفة ما إذا كنت جاهزًا لبدء تنفيذ األعامل يف منزلك.

سنقوم بتنفيذ األعامل يف منزلك خالل عرشة أيام عمل. سوف تحصل عىل كتيبات للبوتجاز املُسطح أو البوتجاز بالفرن الجديد الذي 
يعمل بالحث، ومجموعة توصيل الحرارة، والرتموستات )األزرار(.

سوف يزورك مسؤول جمعية اإلسكان Woonplus أو ممثل رشكة املقاوالت للتحقق مام إذا كان كل يشء قد تم بشكل صحيح.

سوف يصبح منزلك أنيًقا وجاهزًا للمستقبل )منزل خايل من الغاز الطبيعي(.

اعتباًرا من عام 2024، سوف يتم ربط منزلك بالتدفئة املركزية للمنطقة.

وعندئذ سوف يصبح منزلك خاليًا متاًما من الغاز الطبيعي!
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لن تقوم جمعية اإلسكان Woonplus بتنفيذ هذه األعامل هكذا. حيث نطلب منك موافقتك عىل تنفيذ هذه األعامل وزيادة اإليجار 
املرتبطة به والتي تبلغ 15 يورو شهريًا. سوف ترتفع قيمة اإليجار، ولكن يف املقابل سوف توفر تكاليف الطاقة الثابتة، مام يعني أنك 

سوف تدفع مبلغ أقل يف املستقبل.
 ميكنك قراءة مزيد من املعلومات حول هذا األمر يف الفصل 3.

إذا وافق ٪70 عىل األقل من سكان املجمع السكني الذي تسكن فيه، فسوف نرسل إليك رسالة بشأن ذلك. والسكان الذين ال يوافقون 
عىل تنفيذ األعامل تكون لديهم 8 أسابيع لتقديم اعرتاض عىل االقرتاح إىل املحكمة يف إطار من املعقولية. وبعد هذه الفرتة املخصصة 

لتقديم االعرتاضات، ميكن أن تبدأ جمعية اإلسكان Woonplus تنفيذ األعامل.

بيان املوافقة
ميكنك املوافقة أو عدم املوافقة عىل بيان املوافقة. فنحن مهتمون مبعرفة رأيك. بيان املوافقة جاهز باسمك، وميكنك أن االطالع عليه يف 

املنزل النموذج.

مبجرد االنتهاء من توقيع بيان املوافقة، ميكنك إعطاؤه إىل املسؤول االجتامعي أو إىل ممثل رشكة املقاوالت. هل ترغب يف الحصول عىل 
مساعدة مللء البيان؟ املسؤول االجتامعي لجمعية اإلسكان Woonplus ميكنه مساعدتك يف هذا األمر، وميكن أن يساعدك يف ذلك الزمالء 

يف املنزل النموذج.
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Project Albert van Raalteplein 15-56

Naam hoofdhuurder : _____________________________________________________________________

Adres : Albert van Raalteplein nr. __________________________________________

Telefoonnummer(s) : _____________________________________________________________________

e-mailadres : _____________________________________________________________________

Datum : _______________________________________________________________

Naam huurder : _______________________________________________________________

Datum : _______________________________________________________________

Naam huurder : _______________________________________________________________

Handtekening huurder: Handtekening huurder:

1.  AKKOORDVERKLARING

 Op basis van de informatie in het door mij ontvangen bewonersboekje ‘Werkzaameden
 woningen en gebouwen Van Raalteplein 15-56’ heb ik het volgende besloten:

      JA Ik ga akkoord met de uitvoering van de voorgestelde werkzaamheden
   en de huurverhoging van €15,- per maand.

      NEE Ik ga niet akkoord met het voorgenomen plan, omdat:

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________

B.  INDUCTIEVOORZIENINGEN 
  Ik heb nu een gaskookplaat en krijg een inductiekookplaat van Woonplus
  Ik heb nu een gaskookplaat en kies de extra vergoeding van €350,- om zelf een 
  inductiekookplaat te kopen
  Ik heb nu een gasfornuis en betaal €250,- uit de inrichtingsvergoeding om in plaats 
  van een inductiekookplaat een inductiefornuis te krijgen
  Ik heb nu een gasfornuis en krijg een inductiefornuis van Woonplus
  Ik heb nu een gaskookfornuis en kies de extra vergoeding van €600,- om zelf een 
  inductiefornuis te kopen
  Ik heb al een inductiekookplaat en krijg 350,- vergoeiding van Woonplus
  Ik heb al een inductiekfornuis en krijg 600,- vergoeiding van Woonplus

C.  VERGOEDING EIGEN GEISER OF BOILER 
  

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

TOTAAL INRICHTINGSVERGOEDING (2A+2B+2C+3)

Het bedrag van de vergoeding wordt twee weken voor de start van de werk- 
zaamheden overgemaakt.

A.  INRICHTINGSVERGOEDING  
 Op basis van het aantal kamers in mijn woning heb ik recht op de 
 volgende inrichtingsvergoeding:

2. VERGOEDINGEN

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar >10 jaar

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

€ +

€ +

€ -

€

Werkzaamheden woningen en gebouw Van Raalteplein 15-56
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Werkzaamheden woningen en gebouw Van Raalteplein 15-56
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ما الذي ستجده يف كتيب تنفيذ األعامل؟
< ملحة عامة عن األعامل املزمع تنفيذها

 < معلومات حول الجدول الزمني لكل يوم من أيام العمل
 < اإلزعاج املتوقع حدوث يف كل يوم من أيام العمل

< أيام وساعات العمل
< قواعد السلوك الخاصة برشكة املقاوالت

< كيف نحرص عىل تجنب حدوث أرضار وكيف نتعامل مع األرضار
< موقع البناء والكشك املُخصص إلدارة تنفيذ املرشوع

< بيانات االتصال مبسؤول االتصال الخاص بك

كام يتضمن أيًضا الخطط املزمع تنفيذها واإلزعاج املتوقع حدوثه يف كل يوم من أيام العمل، وميكنك االطالع عىل ذلك أيًضا يف التقويم 
اليومي الذي ستحصل عليه عند بدء تنفيذ األعامل يف منزلك.  وميكنك أن تعرف بالضبط ما ستفعله رشكة املقاوالت يف كل يوم من أيام 

العمل.

هل يجب عيّل تجميع األشياء جانًبا؟
نعم. يحتاج العامل إىل مساحة لتنفيذ العامل بشكل صحيح وسلس. وليك نتجنب أيًضا إتالف متعلقاتك. أثناء الزيارة املنزلية، سنتناقش 

معك بشأن األشياء املوجودة يف منزلك وبشأن غرفة التخزين التي يجب وضع األشياء فيها أو تنظيفها أو تغطيتها. وسوف تحصل أيًضا 
عىل صناديق وأرشطة تغليف. هل تريد الحصول عىل مساعدة من أجل تحريك األشياء وتغطيتها؟ أخربنا بذلك أثناء الزيارة املنزلية.

هل يجب عيل أيًضا تغطية األرضية؟
ال، سوف تقوم رشكة املقاوالت بذلك. سوف يتم وضع طبقة من الجبس عىل األرضية لحاميتها. سوف تقوم رشكة املقاوالت بهذه املهمة، 

وسوف تزيل هذه الطبقة أيًضا بعد 10 أيام بعد االنتهاء من تنفيذ األعامل.

ملاذا يجب عيل إفراغ غرفة التخزين )جزئًيا(؟
نحتاج إىل مساحة عمل يف غرفة التخزين من أجل تجديد نظام الرصف الصحي. سوف نتناقش معك بشأن ذلك أثناء الزيارة املنزلية. 

سوف توفر لك جمعية اإلسكان Woonplus حاويات من أجل التخزين املؤقت لألشياء الخاصة بك. وهل تريد التخلص من أشياء معينة؟ 
سوف نضع حاوية نفايات كبرية بشكل مؤقت يف املبنى السكني الخاص بكم من أجل هذا الغرض.

يف أي وقت سوف يأيت العامل؟
مواعيد عمل رشكة املقاوالت تكون عادة من يوم اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 4 عرًصا ويصل العامل عادة قبل 

ذلك بقليل للتحضري لتنفيذ مهام العمل. ويف بعض األحيان، يستغرق تنفيذ األعامل فرتة أطول قلياًل أو يتم أحيانا تنفيذ أعامل يف أيام 
السبت أيًضا. سوف تقوم رشكة املقاوالت بذلك بالتشاور الوثيق معك.
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هل يجب عيّل / هل ميكنني البقاء يف املنزل أثناء تنفيذ األعامل؟
يجب أن نكون قادرين عىل دخول املنزل. ميكنك فتح املنزل كل يوم بنفسك لعامل رشكة املقاوالت. وإذا مل يكن ذلك ممكًنا، فناقش األمر 

معنا أثناء الزيارة املنزلية. بالطبع، ميكنك البقاء يف املنزل أثناء تنفيذ األعامل. وسوف نطلب منك مغادرة املنزل لفرتة وجيزة فقط عندما 
نقوم بإزالة األسبستوس. إذا كان اإلزعاج الناجم عن تنفيذ األعامل ميثل عبئًا ثقيال بالنسبة لك أحيانا، فلدينا قامئة باألماكن القريبة التي 

ميكنك االسرتخاء والخلود إىل الراحة فيها. إذا مل يكن من املمكن حًقا بالنسبة لك البقاء يف املنزل أثناء تنفيذ األعامل، فريجى إبالغنا بذلك. 
وسوف نبحث مًعا عن حل.

هل ميكنني استخدام املطبخ والحامم واملرحاض؟
يف بعض األحيان ال يكون ذلك ممكًنا. سوف نشري إىل ذلك يف جدول التقويم لألعامل وسوف تقوم رشكة املقاوالت مبناقشة هذا األمر 

معك. وبالطبع سوف نوفر لك مرافق مؤقتة من أجل هذا الغرض.

هل ميكنك استخدام التدفئة أثناء تنفيذ األعامل؟
عندما ننفذ األعامل املتعلقة بنظام التدفئة، سوف يتوقف نظام التدفئة بشكل مؤقت. وسوف نوضح يف الجدول الزمني يف كتيب تنفيذ 

األعامل ويف التقويم اليومي لألعامل متى سيكون ذلك بالضبط وما هي مدته. إذا كان ذلك يف فصل الشتاء، من 1 أكتوبر إىل 1 مايو، 
فسنوفر لك تدفئة كهربائية. سوف تحصل عىل 5 يورو يف اليوم مقابل استهالك طاقة التدفئة الكهربائية.

ما املدة التي سوف يستغرقها تنفيذ األعامل؟
سوف يستغرق تنفيذ األعامل املقرتحة 10 أيام عمل )غري شاملة عطلة نهاية األسبوع(. هل ترغب يف أن نقوم بطالء األنابيب لك أو 

تغليفها؟ يف هذه الحالة، سوف تتم إضافة يومّي عمل آخرين. إذا أضفنا مزيًدا من أيام العمل بسبب رشكة املقاوالت، فسوف تحصل عىل 
تعويض إضايف قدره 50 يورو يف اليوم، وبحد أقىص 600 يورو. يرجى مالحظة أن ذلك ينطبق فقط إذا كان الخطأ من جانبنا. يف حالة 

القوة القاهرة، عىل سبيل املثال الربق، لن يتم تعويضك عن أيام العمل اإلضافية.

اإلرشادات املتعلقة مبواجهة جائحة كورونا
يلتزم موظفو رشكة املقاوالت باإلرشادات الصادرة عن املعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )RIVM( وبروتوكوالت السلطات 

العامة املتعلقة »بالعمل بشكل آمن«.

هل ميكنكم تخطي منزيل؟
ال. من املستحيل تخطي املنازل أثناء تنفيذ األعامل. أنبوب الرصف الصحي، عىل سبيل املثال، مير عرب جميع املنازل. والستبداله يجب أن 

تشارك كل املنازل.
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هل أنا ُملزم باملشاركة؟
إذا وافق ٪70 من السكان عىل تنفيذ األعامل، فيجب عىل األشخاص الذين مل يوافقوا التعاون أيًضا. سوف نرسل إليك رسالة إذا وافق 70٪ 

عىل األقل عىل تنفيذ األعامل. السكان الذين رفضوا املقرتح، تكون لديهم 8 أسابيع لتقديم اعرتاض عىل مقرتحنا لدى املحكمة بشكل 
يتسم باملعقولية.  بعد الفرتة املخصصة لتقديم االعرتاض، أو بعد أن تصدر املحكمة قرارها بكون املقرتح معقوال، ميكن لجمعية اإلسكان 

Woonplus البدء يف تنفيذ األعامل.

كيف أحصل عىل معلومات حول سري األعامل؟
سوف تحصل عىل كتيب تنفيذ األعامل وهو يتضمن الجدول اليومي لألعامل التي سوف تنفذها رشكة املقاوالت. يف هذا الجدول اليومي 
ميكنك قراءة ما ستفعله رشكة املقاوالت وما هو متوقع منك يف كل يوم من أيام العمل. وسوف تصلك أيًضا من حني آلخر رسالة إخبارية 

توضح مدى ما أنجزناه يف املبنى. سوف تقوم رشكة املقاوالت أيًضا بتعليق امللصقات عند املدخل ويف األماكن املركزية األخرى.
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هل ترغب يف معرفة املزيد من 

املعلومات؟

اطرح أسئلتك عىل موظفينا 

املتواجدين يف املنزل النموذج!



 لالتصال بنا
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هل ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات؟
نأمل أن يكون الكتيب واضًحا بالنسبة لك وأن يكون رأيك إيجابيًا بشأن مقرتحنا. هل لدي أي أسئلة؟ أبلغنا بها عىل الفور! سنكون 

سعداء ملساعدتك:

ميكنك الحضور ملقابلتنا يف يف املنزل النموذج الكائن بالعنوان Jozef Oreliosingel 159. ميكنك زيارة املنزل النموذج دون 	 
انتظار كل يوم ثالثاء بني الساعة 5:00 مساًء والساعة 6:00 مساًء. زمالئنا وممثل رشكة املقاوالت موجودون لإلجابة عىل جميع 

أسئلتك. هل تفضل أن تأيت يف يوم أو وقت مختلف؟ هذا ممكن أيًضا! فقط اتصل بنا هاتفيًا عىل الرقم 010 - 2045 100.

الحضور لزيارتك. سوف يقوم املسؤول االجتامعي التابع لنا بزيارتك قريبًا مع ممثل رشكة املقاوالت. خالل هذه الزيارة املنزلية، 	 
ميكنك طرح جميع أسئلتك علينا.

التواصل عن طريق الهاتف أو عرب الربيد اإللكرتوين. إذا كانت لديك أي أسئلة، ميكنك إرسال بريد إلكرتوين أو االتصال برشكة 	 
املقاوالت Hemubo: Groenoordbewonersteam@hemubo.nl أو اتصل هاتفيًا عىل الرقم 06-82051516. ميكن االتصال 

برشكة املقاوالت صباح يوم اإلثنني بني الساعة 9 صباًحا و11 صباًحا، وبعد ظهر يوم الخميس بني الساعة 1 ظهرًا و 3 عرًصا.

مالحظات
ميكنك كتابةمالحظاتك أدناه إذا كنت تريد ذلك:



 Valeriusstraat 3
AM Schiedam 3122

100 45 20 )010(

ميكنك االتصال بنا هاتفًيا:
من اإلثنني إىل الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا حتى الساعة 

11:00 صباًحا

 Schiedam هي مبادرة من بلدية Groenoord طاقة جديدة لـ
 Stedin ورشكائها Eneco ورشكة Woonplus وجمعية اإلسكان

ومقاطعة جنوب هولندا واالتحاد األورويب.


