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Onderwerpen
o Vernieuwen dakbedekking.
o Renovatie balkons.
o Vervangen geiser door boiler.
o Vervangen van de kozijnen en ramen.
o Aanbrengen mechanische ventilatie.
o Renovatie trappenhuizen.
o Rondvraag bewoners.



Dakbedekking
Bedrijf Consolidated

o Maarten Post
o www.consolidated.nl





Bedrijf Multiprotect: William Jansen
Werkzaamheden (8 blokken)
o Betonrenovatie plafonds
o Betonrenovatie wanden
o Triflex vloerafwerking
o Nieuwe hemelwaterafvoeren en doorvoeren
o Renovatie balkonhekken m.u.v. achterzijde 
Pres. Kennedylaanflats en oneven zijde 
Sallandstraat en Veluwelaan

Renovatie balkons









Geiser vervangen door boiler
Waarom:
o Gewijzigde wetgeving zorgt voor een

uitsterfbeleid voor half open geisers.
o AHP wil daarom de geiseraansluitingen

graag vervangen door elektrische
boileraansluitingen.

o Meedoen is op vrijwillige basis.
o Geiser is van huurder of door huurder

gehuurd van derde.
o Huurder kan de boiler huren van de ver-

huurder, huren van derde of zelf aanschaffen.



Werkzaamheden:
o Weghalen geisers en afdoppen

gasleiding
o Verplaatsen keukenkastje
o Aanbrengen elektra aansluiting voor

boiler
o Ophangen en aansluiten 80 liter

elektrische boiler





Contract boiler
o Boiler kan door huurder gehuurd 

worden van Amstelhof Properties 
o Voor het huren betaalt huurder 

maandelijks € 14,00
o Aansluitkosten zijn € 150,-
o Indien uitvoering in collectief dan 

zullen er geen aansluitkosten aan 
huurder gerekend worden.



2018 Vervangen kozijnen en ramen

o Amstelhof is voornemens om de stalen 
kozijnen te vervangen door nieuwe 
kozijnen met isolatieglas.

o De nieuwe kozijnen worden uitgevoerd 
in staal of aluminium geïsoleerde 
profielen.

o Tegelijkertijd worden de woningen 
voorzien van mechanische ventilatie.



Waarom vervangen?

o Comfortabeler/ dubbel glas
o Minder tocht
o Minder energieverbruik
o Minder geluidsoverlast van buiten
o Makkelijker te openen ramen. 
o Veiliger (inbraak)







Plan vervanging kozijnen

o Opdracht aan architect Gerrit Kuen
o Plan uitwerken met diverse varianten 

aan profielen staal en aluminium
o Proefkozijn maken en keuze maken iom 

gemeente en bewonerscie
o Bouwaanvraag indienen tbv 

omgevingsvergunning
o Aanbesteding organiseren
o Uitvoering 



Voorwaarden voor vervanging 
kozijnen.
o Huurverhoging max. € 70,00 per 

maand
o Huurverhoging is gemaximaliseerd 

naar “maximaal redelijke huur” 
volgens punten na woningverbetering

o 70% van de huurders moet akkoord 
gaan met de verhoging van de huur

o Enquêtebrief aanstaande 
augustus/september





2019

Trappenhuis renovatie






