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Nieuws op maat
Is een uitgave van Woonopmaat.  
Aan publicaties kunnen geen rechten 
worden ontleend. Het overnemen  
van artikelen is uitsluitend toegestaan  
na schriftelijke toestemming van  
de redactie.

COLOFON

www.woonopmaat.nl

UITGAVE

OPLEVERRAPPORT EN 
RESTPUNTEN

REPARATIEVERZOEK

Huipen is bezig met de laatste restpunten uit de 
opleverrapporten af te handelen.
Hebt u nog openstaande punten? Vergeet dit 
niet door te geven aan Huipen als ze nog niet 
zijn geweest. Het telefoonnummer van Huipen 
is 0251 246444. Komt u er dan echt niet uit dan 
kunt u Menno van Huipen persoonlijk bellen via 
0653639480.  

Hebt u reparatieverzoeken dan mag u die weer indienen via onze website of telefonisch. 
Via onze website; https://www.woonopmaat.nl/reparatie-aanvraag.  
Telefonisch kan dit via ons algemene telefoonnummer 0251 256010, keuze 1.

ANTONIO MORSTRAAT



ZONNEPANELEN AFSLUITEN 
KLANKBORDGROEP

Veel bewoners zijn erg blij met het 
resultaat. De woningen hebben nu het 
energielabel A. Wat wordt er gezegd:
• tijdens de hete dagen was het koeler 

in onze woning dan buiten;
• tijdens koude dagen voelen we dat 

het warmer is in de woning dan 
zonder de isolatiemaatregelen;

• op zolder is het veel minder koud;
• doordat de woning meer comfort 

geeft, voelen we ons beter;
• fijn dat de vochtige lucht wordt 

afgevoerd tijdens het douchen;
• we zijn blij dat we nu zonnepanelen 

kunnen nemen;
• onze energierekening zien we dalen.

Vooral de bewoners die zonnepanelen hebben genomen, melden dat ze veel minder energiekosten betalen. De zon doet het werk.  
De kleine bijdrage in de huur wordt ruimschoots goedgemaakt door de opbrengst van de zonnepanelen. 

Hebt u nog geen zonnepanelen en u wilt ze wel 
hebben? Neem dan contact op met Energie in 
Huis. Hun telefoonnummer is 0251 727023. Op dinsdagmiddag 5 juli hebben we de laatste bijeenkomst gehad met de 

klankbordgroep bij Goed voor Elkaar in Heemskerk. Huipen heeft de leden 
bedankt met een grote bos bloemen. De bewoners van de klankbordgroep  
hebben zich gedurende de looptijd van het project ingezet. Ze hebben 
verbeteringen voorgesteld en ons gewezen op punten waar we zelf nog niet aan 
hadden gedacht. Door hen hebt u bijvoorbeeld een kierstandhouder gekregen 
op de achterdeur. De stokjes voor de ventilatieroosters. Helaas hebben we niet 
voor iedereen de communicatie op orde kunnen krijgen. Dit is een verbeterpunt 
voor Woonopmaat en Huipen. Werk in uitvoering. 

BLIJ MET HET RESULTAAT 



Van een onafhankelijke organisatie krijgt u over enkele 
maanden een enquêteformulier. Uw ervaringen delen ze met 
Woonopmaat. Wij gebruiken uw ervaringen in de volgende 
projecten die starten.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Bas de Jong. Zijn 
telefoonnummer is 0614016287. En wilt u liever een mail 
sturen? Dat kan naar bewonersbegeleider@woonopmaat.nl. 

Woonopmaat is erg blij jouw woning en die van de buren te hebben geïsoleerd/verduurzaamd. Hiermee zijn de woningen weer klaar 
voor de toekomst. Zonder jullie hulp was dit niet gelukt. Allemaal heel erg bedankt voor jullie medewerking.

Voor nu heel veel woonplezier en tot ziens!

EINDEVALUATIE VRAGEN?

TOT SLOT


