Welkom thuis

Bewonersbrochure
Bewonersinformatie onderhoudswerkzaamheden
aan de Zusterhof in Leiden
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Beste bewoner,
Het wooncomplex waar u woont is toe aan een
onderhoudsbeurt. Om dit in goede staat te houden,
voeren we onderhoud uit. In opdracht van Portaal start
Biltz binnenkort met onderhoudswerkzaamheden aan
het wooncomplex. Ook voeren zij werkzaamheden uit in
uw woning. In deze bewonersbrochure leest u wat Biltz
gaat doen, wat de planning is, wat u van Biltz en Portaal
kan verwachten, maar ook wat wij van u verwachten en bij
wie u terecht kunt voor vragen of klachten. Neemt u deze
brochure op uw gemak door, zodat u goed op de hoogte
bent van de werkzaamheden.
Wie is Biltz?
Biltz is een creatief en maatschappelijk onderhoudsbedrijf.
Zij voeren regelmatig naar tevredenheid
onderhoudswerkzaamheden uit voor Portaal. Het bedrijf
bestaat al ruim 20 jaar en is gevestigd in Amsterdam.
Biltz verricht haar werkzaamheden onder andere
voor vele woningbouwverenigingen, VvE-beheerders,
zorginstellingen, scholengroepen, institutionele beleggers en

Overlast
Voordat u kunt genieten van de verbeteringen aan uw
wooncomplex, moet u rekening houden met de overlast die
de werkzaamheden kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan

Inhoudsopgave

bouwoverlast, zoals stof- en geluidsoverlast. Parkeerplaatsen
en trottoir of de straat kunnen wij gebruiken als tijdelijke plaats
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voor keten, opslag- en afvalcontainers. Tegen de gevels staan
steigers met steigerdoeken om de werkzaamheden op hoogte

medebewoners. Wij proberen deze overlast zoveel mogelijk
te beperken en rekening te houden met u en uw persoonlijke
wensen.
Heeft u vragen?
Aarzel niet en neemt u dan contact met ons op, ook bij klachten.
Op pagina 5 in deze brochure vindt u onze contactgegevens.
Wij gaan samen met u voor een voorspoedige uitvoering van de
werkzaamheden en een prachtig eindresultaat!

overheidsinstanties.
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1. Uw contactpersonen

Joep Smeets

Joran Spee

Projectleider

Werkvoorbereider

j.smeets@biltz.nl

j.spee@biltz.nl

020 – 657 0399

020 – 657 0399

Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van Biltz een brief met de contactgegevens van de uitvoerder.
Hij is vanaf dan uw eerste aanspreekpunt.
Heeft u vragen voor Portaal?
Neemt u dan contact op met Steven La Grauw, technisch projectleider Portaal, via telefoonnummer 088 – 767 82 25.
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2. Werkzaamheden

Wat verwachten wij van u?
Wilt u, voor wij de steigers plaatsen, uw
persoonlijke spullen langs en aan de
gevel (tijdelijk) verwijderen.

Biltz gaat de volgende werkzaamheden

van de complexen tot het dak in de

uitvoeren aan het complex:

steigers. Ondanks de klimbeveiliging

•

Plaatsen van steigers

kunnen altijd ongewenste gasten via de

•

Herstellen van houtrot

steiger bij uw ramen op de verdieping

•

Herstellen van stucwerk

komen. Houdt u daarom uw ramen

•

Schilderen

gesloten buiten werktijden om inbraak

•

Vervangen van aluminium kozijnen

te voorkomen.

•

Herstellen van het dak

•

Herstellen van voeg- en metselwerk

Steigerdoeken

•

Treffen van

Aan de steigers hangen wij witte

brandveiligheidsvoorzieningen

steigerdoeken. Zo kunnen we ook bij

Inventariseren van asbest

slechter weer doorwerken en blijft het

•

Herstellen van houtrot
Voordat wij gaan schilderen controleren
wij de houten onderdelen op de
aanwezigheid van houtrot. Eventueel
aanwezig houtrot frezen wij weg tot het
gezonde hout. Vervolgens vullen wij het
weg gefreesde deel op met een speciaal
vulmiddel.

wegwaaien van stof beperkt. U heeft
Plaatsen van steigers

daarom tijdelijk iets minder lichtinval in

Wij gebruiken steigers om de

uw woning dan u gewend bent.

werkzaamheden op hoogte uit te
kunnen voeren. Voor de start van de
werkzaamheden zetten wij de gevels
6

Herstellen van stucwerk
Voordat wij de gestucte gevels
gaan schilderen, herstellen wij de
beschadigde delen zoals scheuren.
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Schilderen

Vervangen aluminium kozijnen

Wij schilderen bestaande houten

In het nieuwe gedeelte van het complex

onderdelen zoals kozijnen, ramen,

zitten enkele aluminium schuiframen.

deuren en dakranden opnieuw. Ook

Deze gaan we verwijderen en

schilderen we de gestucte buitengevels

vervangen door een vaste ruit met een

en stalen muurankers. Na het schuren,

ventilatierooster en een naar buiten

wassen en repareren van de onderdelen

draaiend raam. De kozijnen moeten wij

brengen we een nieuwe verflaag aan.

iedere woning inmeten.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kondigen de werkzaamheden vooraf

Biltz maakt met een afspraak voor het

aan bij u. U ontvangt van ons een brief.

uitvoeren van deze werkzaamheden.

Wat verwachten wij van u?

Wat verwachten wij van u?

•

•

Houdt uw ramen en deuren op een

raambekleding.

kier.
•

Maak uw vensterbanken leeg
en de ruimte ter plaatse van de

Verwijder (tijdelijk) uw

•

Maak u vensterbanken leeg ter
plaatse van de kozijnen.

draairamen zodat wij niks kunnen
beschadigen.
•

Hang uw gordijnen aan de kant of
verwijder deze tijdelijk zodat ze niet
in de natte verf kunnen waaien.
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Herstellen van het dak

Herstellen van voeg- en metselwerk

Biltz controleert zowel de hellende als

Wij controleren, net als het dak, het

platte daken op gebreken en waar nodig

metselwerk en de voegen op gebreken.

herstellen zij deze. Denkt u hierbij aan

Waar het nodig is, vervangen en/

defecte dakpannen, slecht loodwerk,

of herstellen wij scheuren, (delen)

defecte dakgoten en regenpijpen. Van

voegwerk en kapotte stenen. Tijdens

alle daken worden de onderste drie

het uitvoeren van deze werkzaamheden

rijen dakpannen vastgezet met speciale

krijgt u helaas te maken met serieuze

haken zodat de dakpannen bij storm niet

geluidsoverlast en vrijkomend stof.

kunnen opwaaien.
Wat verwachten wij van u?
Houdt u uw ramen en ventilatieroosters
tijdens de werkzaamheden gesloten.
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Treffen van

Asbestinventarisatie

brandveiligheidsvoorzieningen

Om de werkzaamheden uit te mogen

Wij controleren het hele complex op

voeren, moet vooraf gecontroleerd

brandveiligheid. We kijken onder andere

worden of wij ergens in aanraking

of er voldoende rookmelders aanwezig

kunnen komen met asbest. Inspectus

zijn, de woning scheidende muren

is het bedrijf dat, in opdracht van Biltz,

voldoende bescherming bieden tegen

binnenkort het complex bezoekt om

brandoverslag en de vluchtroutes aan de

een zogenoemde asbestinventarisatie

geldende eisen voldoen.

uit te voeren. Er worden dan ook enkel
monsters genomen van bijvoorbeeld de
kit in de kozijnen en plaatmateriaal in
de gevels, die mogelijk asbesthoudend
kunnen zijn.
Asbestinventarisatie wordt
uitgevoerd door:
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3. Bouwplaats

4. Werkvolgorde en planning

Wij richten de bouwplaats in op

•

wij de bouwplaats in. Aansluitend

enkele parkeervlakken langs de Sint

starten wij met het steigerwerk

Jacobsgracht. Op de afbeelding hiernaast

en de werkzaamheden aan

ziet u op welke locatie wij dit doen

gevelnummers 1 tot en met 3

en welke objecten wij daar plaatsen.
Wij hebben hiervoor een vergunning
gekregen van de gemeente Leiden.

In week van 19 augustus richten

(binnenplaats Zusterhof).
•

Voor de kerstvakantie proberen wij
de gevels 1 t/m 24 af te ronden.

•

Na de kerstvakantie starten wij met
gevel nummer 25

•

Wij werken door tot de zomer van
2020 naar gevelnummer 31

De brandveiligheidsmaatregelen
voeren wij, naar verwachting, na de
kerstvakantie uit. Na de inventarisatie
weten wij precies welke werkzaamheden
wij moeten uitvoeren. Zodra dit bekent
is, informeren wij u over de planning van
deze werkzaamheden.
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5. Overige informatie
Alleen in goed overleg met u mag

Schade

De medewerkers van Biltz en haar

er gebruik worden gemaakt van een

Ondanks zorgvuldig werken zit een

ketenpartners hebben ervaring met

radio in en om de woning.

ongeluk in een klein hoekje. Wij

Werkwijze Biltz

•

Onze medewerkers mogen niet

nemen maatregelen om schade te

staat. Dit betekent dat wij rekening

roken in de woningen en voor de

voorkomen. Voor een deel kunt u

houden met u als bewoner. Ook gaan wij

ramen op de steiger.

ook zelf schade voorkomen door

De medewerkers van Biltz en haar

waardevolle spullen (tijdelijk) op

Heeft u een klacht of vindt u dat de

ketenpartners mogen geen gebruik

te bergen en ervoor te zorgen dat

werkzaamheden niet volgens afspraak

maken van uw toilet.

onze medewerkers voldoende vrije

het werken in woningen in bewoonde

voorzichtig om met uw eigendommen.

•

•

verlopen? Meldt u dit dan direct bij de

werkruimte hebben. Mocht er als

uitvoerder. U bent dan verzekerd van

Werktijden Biltz

gevolg van de werkzaamheden toch

een snelle en zorgvuldige afhandeling.

De medewerkers van Biltz werken

schade bij u ontstaan, meldt u dit

van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot

dan als eerste binnen 24 uur (ook

Gedragsregels Biltz

17.00 uur. Biltz werkt niet op nationale

schriftelijk!) bij de uitvoerder. De

•

Alle werknemers en ketenpartners

feestdagen en tijdens de bouwvak- en

uitvoerder vult dan samen met u een

kunnen zich legitimeren als u

kerstvakantie.

schademeldingsformulier in.

daarom vraagt.
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6. Online informatie
Wij werken met een digitaal platform.
Hier vindt u algemene informatie over
het project en kunt u nieuwsberichten
lezen. Binnenkort ontvangt u van ons
een brief met inloggegevens waarmee
u kunt inloggen. Wij houden u uiteraard
ook schriftelijk op de hoogte.
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Colofon
Aan de inhoud van deze brochure is
de grootst mogelijke zorg besteed.
Alle informatie in deze brochure is
nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan
kunt u geen rechten ontlenen.
Wij werken aan goed en betaalbaar
wonen. Samen met huurders,
maatschappelijke organisaties en
overheden bouwen we aan een kansrijke
toekomst van mensen en buurten.
Portaal Leiden
3de Binnenvestgracht 23, Leiden
0800 - 767 82 25
www.portaal.nl
info@portaal.nl
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www.portaal.nl

