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STAPPENPLAN

1
Zie voor deze stap de bijlage ‘Hulp bij voorwerk’ voor meer 
informatie.

2
De bouwkundige keuring geeft informatie over de staat van uw 
huis, en benodigd onderhoud. De energiekeuring geeft inzicht in 
de huidige energiezuinigheid van uw woning. Ook krijgt u inzicht 
in de energiemaatregelen die u kunt treffen. Beide keuringen 
worden bij u thuis uitgevoerd.

3
U krijgt uitleg over het bouwkundig advies en 
energieadvies.

4
U wordt geïnformeerd zodra het 
definitieve renovatieplan van Tiwos bekend is. Eerst 
worden huurders geïnformeerd, daarna u als particulier.

5
De aannemer van Tiwos komt met een 
keuzepakket voor particuliere woningeigenaren. Zo krijgt u 
een indruk van de algemene mogelijkheden en kosten. 

ZIE ACHTERKANT 
VOOR VERVOLG

VOORBEREIDING  
DOOR PARTICULIERE 
WONINGEIGENAAR  

UITLEG OVER 
BOUWKUNDIG ADVIES 
EN ENERGIEADVIES 

KEUZEPAKKET VOOR 
PARTICULIEREN 

DEFINITIEVE 
RENOVATIE 
TIWOS BEKEND

INDIVIDUELE 
KEURINGEN 
(BOUWKUNDIG EN 
ENERGIE) 

10 STAPPEN TOT AAN HET RENOVATIEPROCES VOOR PARTICULIERE WONINGEIGENAREN

START



STAPPENPLAN

6

BESLUITVORMING 
WEL OF NIET MEE IN 
RENOVATIE 

INTERESSE 
KEUZEPAKKET  
PARTICULIEREN
 

UW EIGEN 
FINANCIERING 
RONDKRIJGEN 

INDIVIDUELE 
GESPREKKEN OVER 
KEUZES EN 
MOGELIJKHEDEN

PERSOONLIJK 
HUISBEZOEK DOOR  
AANNEMER TIWOS

Graag spreken we u persoonlijk over keuzes en 
mogelijkheden om al dan niet mee te doen met de 
renovatie. Mochten er uitdagingen zijn, dan denken we 
graag mee in een oplossing. 

7
U maakt uw keuze van welke onderdelen uit het 
renovatieaanbod u een persoonlijk aanbod wilt krijgen, die 
afhangt van de staat van uw woning. 

8
De aannemer van Tiwos komt bij u langs om te kijken 
naar de staat van uw woning en om het aanbod definitief 
te maken in een persoonlijke offerte. De bouwkundige 
staat en energiezuinigheid van uw woning worden in de 
offerte meegenomen. 

9
U weet nu wat de definitieve kosten zijn. Ook heeft u 
inzicht in uw eigen financiële- en subsidiemogelijkheden. 
Nu kunt u alles in gang zetten om de financiering rond te 
krijgen. Indien nodig ondersteunen wij daarbij.

10
Afhankelijk van het al dan niet rondkrijgen van de 
financiering en andere overwegingen beslist u of u 
definitief meedoet met de renovatie.  

HIERNA START HET
RENOVATIETRAJECT.



Stappenplan renovatieproces particuliere eigenaren Abdijbuurt 
van oktober 2020 tot eind december 2020.

PROEFWONING 
BEKIJKEN Okt

INDIVIDUELE 
GESPREKKEN OVER 
KEUZES EN 
MOGELIJKHEDEN 

Okt

INTERESSE? 
VRAAG EEN OFFERTE 
OP MAAT AAN

Nov

UW EIGEN
FINANCIERING 
RONDKRIJGEN

Nov
Dec

BESLISSING: 
WEL OF NIET MEE 
IN RENOVATIE

Eind 
dec

HUISWERK VOOR 
PARTICULIERE 
WONIGEIGENAAR

Okt A

Hebben we spaargeld?
B

C

D

Willen we mee in de 
dakrenovatie of mogelijk meer 
onderdelen van de renovatie?

Wat zegt de 
hypotheekadviseur?

Kijk op 
www.energiebespaarlening.nl 
en doe de globale leencheck. 

E
Is financiering voor u lastig? 
Er is maatwerk mogelijk! 

Niet meedoen met de dakrenovatie: 

 - einde technische levensduur dak komt in 
zicht

 - het dak verspringt dan met het dak van de 
buren in hoogte

 - het dak ziet er verouderd uit in vergelijking 
met de buren, met een mogelijk negatief 
effect op de woningwaarde

Proefwoning bekijken

Graag nodigen we je uit voor het bekijken van de proefwoning. In de 
proefwoning zie je wat de renovatie van Tiwos inhoudt. De aannemer is ook 
aanwezig. De aannemer vertelt dan welke maatregelen jullie kunnen kiezen. 
Ook vertelt hij wat de globale kosten zijn. 

In verband met Corona krijgt ieder huishouden afzonderlijk een persoonlijke 
rondleiding van een half uur. Er is voldoende tijd voor het stellen van vragen. 

Cindy belt jullie nog om een tijd af te spreken voor de rondleiding. 

WANNEER: 

WAAR:

WAT:

Graag tot ziens!

Nicolaas Veltman en Cindy van den Bremen

Dinsdag 6 oktober: van 16.30 uur tot 18.30 uur

Abdij van Lilbosstraat 20

Rondleiding door proefwoning
Uitleg maatregelen en prijzen
Vervolgstappen
Natuurlijk is er ook volop ruimte om vragen te stellen!

STAPPENPLAN



www.wijzijnzet.nl


