EEN NIEUWE
BADKAMER

U heeft bĳ uw woningcorporatie een nieuwe
badkamer aangevraagd. Uw corporatie heeft
De Variabele opdracht gegeven om deze werkzaamheden uit te voeren. In de komende periode
gaan we hier samen met u mee aan de slag.
In deze folder vertellen we wat meer over hoe dit
traject verloopt en wat u mag verwachten.

Een nieuwe badkamer

De badkamer krĳgt standaard een nieuwe wastafel,
mengkraan, planchet en spiegel, glĳstangset met douchekop en slang en wastafelkraan. De leidingen werken we
zoveel als mogelĳk weg in de wanden. De afvoerleidingen
van wastafel en eventuele wasmachine blĳven in het zicht.
En er komt een nieuw afzuigventiel voor de (mechanische)
ventilatie.
Opname
Geen badkamer is hetzelfde. Een collega van De Variabele
komt eerst bĳ u thuis om de badkamer op te nemen.
We kĳken dan samen met u naar de huidige situatie en wat
het gaat worden.
Wand- en vloerafwerking
U krĳgt nieuwe vloer- en wandafwerking. De nieuwe
wandafwerking brengen we tot aan het plafond aan.
Het (oude) tegelwerk wordt verwĳderd. Als dit technisch
niet mogelĳk is dan blĳft het zitten. U heeft de keuze uit
diverse kleuren wand- en vloerafwerking. Bĳ de inspectie
neemt een collega van De Variabele de definitieve keuze
met u door.

Planning

Heeft u uw keuze gemaakt, dan bestellen we de materialen.
In overleg met u bespreken we wanneer de uitvoering gaat
plaatsvinden. U ontvang van ons een dagplanning.
Hierin staat wanneer we welke werkzaamheden uitvoeren.

Niet aanwezig bĳ de werkzaamheden

Als u wilt, plaatsen we een sleutelkluisje naast de voordeur van
uw woning of appartement. Dit sleutelkluisje heeft een code
die alleen bekend is bĳ onze vakmensen. Hierdoor kunt
u weg en wordt de sleutel veilig beheerd. De sleutel blĳft hier
tĳdens de uitvoering dag en nacht in zitten. U kunt ’s avonds de
sleutel uit het kluisje halen. Zo is de sleutel in de avond en nacht
veilig bĳ u binnen. Denk er wel aan deze ’s morgens terug te
plaatsen. Kunt u door onverwachte omstandigheden niet meer
thuis zĳn op momenten dat we bĳ u binnen moeten zĳn?
Laat het de vakmensen in de uitvoering weten.

U ontvangt deze dagplanning uiterlĳk 2 werkweken voor de
start van de werkzaamheden. De uitvoering van de nieuwe
badkamer gaat ongeveer 5 tot 8 werkdagen duren.
Uiteraard kan dit afwĳken, afhankelĳk van uw situatie.

Aan het werk, wat verwachten we van u?

Om de werkzaamheden goed uit te voeren vragen we
hulp van u in de voorbereiding en tĳdens de uitvoering.
Natuurlĳk is het belangrĳk dat we in uw woning of
appartement aan het werk kunnen. Bĳ de opname
bespreken we of u zelf thuis bent of hoe we toegang
tot de woning krĳgen.
Wanneer we beginnen met de werkzaamheden is er
voldoende werkruimte nodig om de werkzaamheden goed
uit te voeren. De collega die bĳ u komt voor de opname
spreekt dit bĳ het bezoek met u door. Omdat we ook aan
installaties voor (warm) water en elektra moeten werken
is het belangrĳk dat ook de meterkast en CV ketel goed
bereikbaar zĳn.
U dient zelf de badkamer leeg te halen (inclusief
wasmachine). Haal persoonlĳke eigendommen weg en berg
ze veilig in een andere ruimte op. Wilt u haakjes, spiegel,
schapjes en een douchewand nog gebruiken, zorg dat u
deze zelf verwĳderd. Alles wat tĳdens de werkzaamheden
nog in de badkamer aanwezig is halen we weg en wordt
door ons afgevoerd. Ook vragen we u de ruimtes vrĳ te
maken om bĳ de badkamer te komen, zoals de gang
(jassen en schoenen weg), trapopgang en overloop.
Dit om schade aan uw persoonlĳke spullen te voorkomen.

Wat mag u van onze vakmensen verwachten?

Onze vakmensen zĳn gewend om in de bewoonde
omgeving te werken. Ze stellen zich altĳd voor en vertellen
u welke werkzaamheden ze uitvoeren. Ze kunnen zich
identificeren met een geldig identiteitsbewĳs.
We gedragen ons altĳd als gast en zorgen voor zo min
mogelĳk overlast. Onze collega’s maken geen gebruik van
het toilet en melden zich af als ze klaar zĳn. In de ruimtes
waar we werken dekken we de looppaden af en laten we de
werkplek elke dag opgeruimd achter. De vakmensen zĳn op
werkdagen aan de slag van 7.30 tot 16.15 uur.

Samenwerking met u

Om de uitvoering goed te laten verlopen is uw medewerking van groot belang. Onze vakmensen weten als geen
ander hoe het is om te werken in een bewoonde omgeving.
Alle medewerkers spannen zich in om goed werk te leveren.
Een goed onderling contact werkt voor u en ons plezierig bĳ
de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
Bent u niet tevreden of ontstaan er problemen, neem dan
contact met ons op. We proberen het ongemak voor u zo
snel mogelĳk op te lossen. Samen zorgen we ervoor dat het
eindresultaat straks naar tevredenheid is.

Schade

De Variabele werkt zo zorgvuldig mogelĳk en
neemt maatregelen om schade te voorkomen.
U kunt daar zelf ook aan bĳdragen door uw
waardevolle spullen (tĳdelĳk) op te bergen en
ervoor te zorgen dat de vakmensen vrĳe
werkruimte tot hun beschikking hebben.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er
tĳdens de werkzaamheden schade ontstaan
aan uw eigendommen. Is dit het geval, meldt u
dit dan binnen 24 uur bĳ de uitvoering. Wanneer
de schade niet meer kan worden hersteld,
vraagt u een schadeformulier aan bĳ de
uitvoerende vakmensen. Hiermee kunt u ons,
binnen een week na de schadedatum,
schriftelĳk aansprakelĳk stellen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het vernieuwen van
uw badkamer, neem dan contact op met ons.
We zĳn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur
op nummer 06-82 09 18 55, of via mail:
renovatie@devariabele.nl.
Voor calamiteiten buiten werktĳd belt u met 0800-71 01.
U krĳgt dan een collega van onze service afdeling aan de
lĳn. Zĳ helpen u graag verder. Gebruik dit nummer alleen
tĳdens de uitvoering van de werkzaamheden en als de
calamiteit met het onderhoud te maken heeft.

