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Voorwoord  

Geachte bewoner,  

 
Dit project brengt uw woning weer op een niveau dat voldoet aan de huidige eisen. Uitgangspunten voor 
de renovatie zijn wooncomfort  & kwaliteit.  

Er zijn een aantal keuzemogelijkheden, waarin wij uw persoonlijke wensen in uw keuken, badkamer en 
toilet verwezenlijken. Natuurlijk passen wij daarbij moderne materialen en technieken toe. 

 
Daar waar uw keuken, badkamer en toilet gemiddeld ruim 20 jaar oud is, krijgt u nu de kans om 
kosteloos een nieuwe duurzame keuken, badkamer en toilet te verkrijgen. Het is zeer raadzaam om aan 
dit project deel te nemen om technische problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is het toch 
zeer fijn om een nieuw keuken, badkamer of toilet in huis te hebben? 

 
Rendon Onderhoudsgroep zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke bezittingen. 
De loopruimte naar de werkruimte in uw woning worden tijdens de werkzaamheden afgedekt met  
afdekmateriaal (bijvoorbeeld van de voordeur naar de keuken, de trap en de overloop). 

 
Kenmerkend voor deze renovatie is dat u tijdens de werkzaamheden niet hoeft te verhuizen. Worden er bij 
u meer ruimtes vernieuwd bijvoorbeeld zowel de keuken, badkamer en toilet? Dan zullen de 
werkzaamheden overlappend en aaneengesloten worden uitgevoerd om de periode met overlast te 
verkorten. De werkzaamheden duren maximaal 10 werkdagen. 

 
Indien u voor de badkamer- en toilet renovatie kiest, plaatsen wij een noodtoilet- en/of douche in uw  
woning.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Rendon Onderhoudsgroep & Vidomes 
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Inleiding  
 
 
Geachte bewoner, 
 
In opdracht van Vidomes gaat Rendon Onderhoudsgroep renovatiewerkzaamheden uitvoeren in de wijk. U kunt 
kiezen om uw keuken en/of badkamer en toilet te laten renoveren. 
 
Bijdragen aan een goed milieu staat bij Vidomes en Rendon Onderhoudsgroep hoog in het vaandel. Immers, na 
ons komen er nog vele generaties die willen genieten van al het moois dat de aarde te bieden heeft. 
 
In samenwerking met Vidomes is door Keller keukens een FSC gecertificeerde keuken ontworpen. Door te kiezen 
voor deze FSC® gecertificeerde producten dragen wij bij aan een beter milieu. U helpt mee aan de bescherming 
van bossen in de hele wereld, met aandacht voor de mensen en dieren die van deze bossen afhankelijk zijn. U 
geeft dus mens, dier en milieu weer een toekomst. 
 
Duurzaam bouwen en hergebruik van bouwmaterialen is in opkomst. Alle Mosa-tegels zijn Cradle to Cradle-
gecertificeerd. Het streven naar oneindig hergebruik van grondstoffen is daarbij een van de speerpunten. Zo komt 
Mosa tegels een stap dichterbij het sluiten van de materiaalkringlopen. 
 
Deze brochure is met zorg samengesteld. Alle in dit boekje afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de 
werkelijkheid. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Tijdens de warme opname van uw woning 
hebben wij monsters bij ons van de verschillende keuze mogelijkheden. Zo kunt u het desbetreffende materiaal in 
het echt zien. Om de kleuren vanaf uw mobiele apparaat of tablet te bekijken kunt u de QR code achteraan de 
brochure scannen. Drukfouten voorbehouden. 
 
Vidomes en Rendon Onderhoudsgroep zijn niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen in het assortiment 
van haar toeleveranciers. 
 
Wij wensen u alvast succes toe met het maken van uw keuzes en wensen u tevens veel plezier met uw nieuwe 
keuken, badkamer en toilet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Vidomes & Rendon Onderhoudsgroep 
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Even voorstellen  
Bij de werkzaamheden in uw woning zijn een aantal personen betrokken. Medewerkers van Vidomes en 
medewerkers van Rendon Onderhoudsgroep. Hieronder stellen wij deze mensen aan u voor. U ziet meteen wie 
wat doet en bij wie u terecht kunt voor vragen. 
 

 

Naam: Kahtan Moslemani 
Functie: opzichter projecten Vidomes 
Telefoonnummer: 088 - 845 66 00 
 

Kahtan is opdrachtgever en begeleidt en controleert de uitvoering van de 

werkzaamheden van de aannemer. 

  Naam: Wishal Kalpoe, 
Functie: medewerker projectbegeleiding en communica tie Vidomes 
Telefoonnummer: 088 845 66 00 

 

Wishal is uw aanpreekpunt voor niet technische vragen waarmee u niet terecht 
kunt bij de aannemer. 

 

Naam: Marcel Gorree  
Functie: projectleider, Rendon Onderhoudsgroep 
Telefoonnummer: 070 - 387 63 51 
 

Marcel is projectleider bij de aannemer en begeleidt de uitvoering 

 

Naam: Remco Haazen  
Functie: uitvoerder, Rendon Onderhoudsgroep 
Telefoonnummer: 070 - 387 63 51 
 

Remco is uitvoerder bij de aannemer en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de werkzaamheden. Hij stuurt de vakmensen aan en is uw aanspreekpunt tijdens 
de werkzaamheden op de bouw. 

 

Naam: Ömer Kirbiz  
Functie: werkvoorbereider, Rendon Onderhoudsgroep 
Telefoonnummer: 06 – 22 80 13 47 
 

Ömer is werkvoorbereider bij de aannemer en zal uw wensen en keuzes 
vastleggen tijdens de warme opnames. Voor vragen met betrekking tot de 
werkzaamheden kunt u met hem contact opnemen via bovenstaand nummer. 



  
 

 
 

 

Van Dijcklaan, Rijswijk 6

Keuken renovatie  
 
Situatie 
U heeft de vrije keuze uit diverse keuken-frontkleuren. Alle fronten zijn 19 mm dik, met gemelamineerd oppervlak, 
rondom afgeplakt met 1,5 mm dik laserkantenband. 
 
De kleur van de zijkant van de kasten (de rompkleur) is standaard wit. De plinten worden in de kleur zwart 
geleverd. Daarnaast kunt u ook nog kiezen uit een scala van grepen. 
 
Uw keuken wordt standaard uitgevoerd met een kunststof Greengridz® of rvs werkblad.  

 
 

  
Impressie nieuwe keuken    Referentieproject 
 
 
 

• Standaard krijgt u kosteloos 4 onderkasten en 3 bovenkasten 

• Optioneel tegen meerprijs kunt u kiezen voor meerdere keukenkasten, 
langere aanrechtbladen of onderkast met laden en korven. 

 

 

 

 

 

Onderkast met laden en korven 

Elk keuzepakket heeft zijn eigen opties per keukenonderdeel. Het is niet mogelijk om de opties uit andere 
keuzepakketten met elkaar te combineren 
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Grepen  
 

 
 
 
 
Keukenmengkraan  
 

 

Grohe Costa L Keukenmengkraan 

 

• metalen grepen 

• warmte geïsoleerd met mousseur   
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Onderhoud  
 
 
Rompen en kunststof fronten 
Het schoonmaken kan met een vochtige doek in een lauw sopje met alle in de huishouding gebruikelijke en 
makkelijk in water oplosbare reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunt u eventueel verwijderen met wat 
wasbenzine of spiritus. Na het schoonmaken goed droog wrijven om te voorkomen dat water in de naden en 
hoeken achterblijft. Om deze reden adviseren wij u overmatig vocht bij waterkoker e.d., vaatwasser, afzuigkap of 
spoelkast de druppels na gebruik weg te poetsen. 
 
Foliefronten 
Het schoonmaken kan met een vochtige doek in een lauw sopje met alle in de huishouding gebruikelijke en 
makkelijk in water oplosbare reinigingsmiddelen. Na het schoonmaken goed droog wrijven om te voorkomen dat 
water in de naden en hoeken achterblijft. Om deze reden adviseren wij u overmatig vocht bij waterkoker e.d., 
vaatwasser, afzuigkap of spoelkast de druppels na gebruik weg te poetsen. 
 
Bewegende delen  
Volmetalen 3-dimensionale 107° draaibare “clip top” scharnieren met comfortverstelling. Alle verstellingen zijn 
geborgd, waardoor losse schroeven niet meer voorkomen. De keuken is onderhoudsarm, echter voor een langere 
levensduur is het raadzaam om deurscharnieren minstens eenmaal per jaar te smeren met een druppeltje olie. 
 
Greengridz® werkbladen 
Bij normale verontreiniging hoeft u het blad slechts af te nemen en na te drogen met een doek. Koffie-, thee-, wijn- 
en vetvlekken kunt u verwijderen met een doekje of een zachte nylonborstel, gedrenkt in een sopje van 
afwasmiddel of groene zeep. Zo nodig laat u dit enige tijd intrekken, en vervolgens spoelt u de vlekken na met 
water. Ingetrokken plekken of vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift kunt u verwijderen met thinner of aceton. 
 
Algemene adviezen voor gebruik en onderhoud van wer kbladen 
Als u er zeker van wilt zijn dat uw werkblad in goede conditie blijft, neem dan de 2 volgende punten in acht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Gebruik altijd onderzetters. De meeste werkbladen zijn tegenwoordig bestand tegen warmte. De 
temperatuur van voorwerpen wordt echter dikwijls onderschat. Een pan die rechtstreeks van de 
hittebron komt bijvoorbeeld, kan een temperatuur hebben van meer dan 350°C, hoog genoeg om elk 
blad aan te tasten. Bovendien koelen pannen vaak minder snel af dan verwacht. Het is dan ook aan 
te bevelen altijd onderzetters te gebruiken wanneer u aan het werkblad werkt, temeer daar branden 
schroeiplekken niet onder de garantie vallen. 

 
2. Werk standaard met snijplanken Hoe krasbestendig uw blad ook is, snij liever niet rechtstreeks op het 

bladoppervlak. Om beschadigingen die zich niet meer laten wegwerken te voorkomen, is het 
raadzaam om een snijplank te gebruiken want ook krassen vallen niet onder de garantie. 
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Badkamer renovatie  
 
 
 
 
U heeft keuze uit 2 soorten tegel pakketten, namelijk koel en warm. De glanzende wandtegels zijn in formaat 20 x 
25cm. De matte vloertegels zijn in formaat 15 x 15cm 
 
 

 
 

 
Impressie tegelwerk badkamer 
 
 
 
 
 
 
       

    Referentieproject  

Tijdens de renovatie in uw badkamer zullen wij alle sanitair verwijderen inclusief eventuele zelf aangebrachte 
voorzieningen zoals ligbaden, douchecabines, douchewanden etc. Houdt u er rekening mee dat wij dit niet 
zullen terug plaatsen. 
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Materiaallijst badkamer  
 
Grohe Costa Wastafelmengkraan       
    
• metalen grepen 
• warmte geïsoleerd 
• draaibare buisuitloop met mousseur      
• met ketting 
 
Geberit Renova wastafel 60 cm wit met kraangat met overloop   
 
• breedte 60cm        
• materiaal keramiek                   
• kleur wit        
 
 
Swallow standaardspiegel 
 
•      rechthoekig 57 x 45 cm 
•      kleur: basisglas Miralite Pure kleur Nature 
 
 
Planchet Carrara & Matta 
 
• kleur: wit acryl  
• afmeting: 60 x 12 cm 
 
 
New Tempesta Doucheset 2 straalsoorten 
 
• glijstang 900 mm 
• relexaflex-slang 1750 mm (28 154) 
• doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. 
• voor een optimaal straalbeeld 
 
Grohe Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan 
 
• ergonomisch gevormde metalen grepen 
• SafeStop bij 38°C 
• volumegreep met GROHE EcoButton 
• metalen rozet 
• technologie voor minder water en een perfecte straal 
 
 
Vloerafvoerput douche Aquaberg type 4016146A 
 
• rvs sleufrooster 
 
 
Radiator Brugman 
 
• materiaal: staal / thermisch verzinkt 
• kleur: wit 
 
 
Handdoekradiator Vasco (Optioneel tegen meerprijs)  
 
• materiaal: staal / thermisch verzinkt 
• kleur: wit 
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Toilet renovatie  
 

Het tegelwerk van het toilet dient gelijk te zijn aan het tegelwerk van de badkamer indien u voor beide renovaties 

kiest. Indien u enkel voor de toilet renovatie kiest, heeft u keuze uit 2 soorten tegel pakketten, namelijk koel en 

warm. De glanzende wandtegels zijn in formaat 20 x 25cm. De matte vloertegels zijn in formaat 15 x 15cm 

 

 
 
Onder hoofdstuk badkamer renovatie op pagina 15 kunt u de keuzepakketten van de tegels bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentieproject  

Tijdens de renovatie in uw toilet zullen wij alle sanitair verwijderen inclusief eventuele zelf aangebrachte 

voorzieningen. Houdt u er rekening mee dat wij deze niet terug zullen plaatsen. 
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Materiaallijst toilet  
 
Grohe Costa Toiletkraan 
 
• metalen grepen 
• warmte geïsoleerd 
• gegoten uitloop met mousseur 
• markering blauw 
 
 
Geberit Renova fontein 
 
• materiaal: keramiek 
• kleur: wit 
• vorm: rechthoekig 
 
 
 
Geberit opbouwreservoir AP140 2-toets spoeling 
 
• geluidsarm 
• 2- toets spoeling 
• kleur wit 
• geïsoleerd tegen condensatie 
 
 
 
 
Geberit 300 Basic Closet 96   
 
• type: vloerstaand closet 
• materiaal keramiek 
• kleur wit 
• glansgraad: glanzend 
• hoogte: 39 cm 
• eventueel tegen meerprijs verhoogd closetpot mogelijk (6 cm) 
 
 
 
 
Geberit 300 Basic Closetzitting  
 
• materiaal zitting/deksel: Duroplast 
• kleur wit  
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Voorbereiding  
 
 
Huisbezoek 
Binnenkort maakt Rendon Onderhoudsgroep telefonisch afspraken met de bewoners voor de warme opnames.  
 
Tijdens dit huisbezoek: 
• Laat de aannemer u diverse monsters/stalen zien van alle materialen 
• Kunt u uw keuzes en wensen vast laten stellen en ondertekenen 
• Neemt de werkvoorbereider de werkzaamheden met u door en vertelt hij u wat u van Rendon 

Onderhoudsgroep kunt verwachten; 
• Vertelt hij u wat wij van u verwachten; 
• Kunt u een familielid of een goede vriend vragen om aanwezig te zijn;  
• Vraagt hij naar (persoonlijke) omstandigheden waarmee we rekening moeten houden; 
• Kunt u uw vragen stellen. 
 
Inrichting bouwplaats  
Voordat de werkzaamheden starten richten we een kleine bouwplaats in de straat Op de bouwplaats komen 
containers te staan voor de opslag van bouwmaterialen en een schaftkeet. Rendon Onderhoudsgroep zorgt ervoor 
dat de bouwplaats steeds opgeruimd, netjes en veilig is. 
 

Wat kunt u van Vidomes en Rendon Onderhoudsgroep 
verwachten?  
 
Rendon Onderhoudsgroep voert de werkzaamheden in opdracht van Vidomes uit. Tijdens de werkzaamheden blijft 
u in uw woning wonen. Wij begrijpen dat de overlast vervelend voor u is. Daarom doen we er samen met Rendon 
Onderhoudsgroep alles aan om de werkzaamheden in uw woning zo vlotjes en voorspoedig mogelijk uit te voeren 
en overlast voor u te beperken.  
 
Werken zonder overlast lukt echter niet. U heeft mensen over de vloer en zit op sommige momenten in de rommel. 
Ook zijn er tijden met geluidsoverlast. We vragen uw begrip hiervoor.   

Wij informeren u op tijd over werkzaamheden in uw w oning 
Verderop leest u meer over de algemene planning. U ontvangt minimaal drie weken van tevoren de exacte data 
waarop de werkzaamheden in uw woning plaatsvinden.  
 
Alvast handig om te weten 
Om de werkzaamheden zo netjes mogelijk en op tijd te kunnen uitvoeren vragen wij u, voordat wij starten, om 
bepaalde delen in uw woning op te ruimen of vrij te maken. Soms vragen wij u om iets dat u zelf in de woning heeft 
aangebracht (tijdelijk) te verwijderen.  

Welke afspraken hebben we gemaakt met Rendon Onderh oudsgroep? 
• Zij dekken uw vloerbedekking op de werkplek en de looproute af, zodat deze niet beschadigt.  
• De werktijden zijn tussen 07:00 – 16:00; personeel kan al voor 07:00 op de locatie aanwezig zijn.   
• Er is een korte periode waarin u geen stromend water heeft; u hoort ruimschoots van tevoren wanneer dit is. 
• Na 16.00 uur is de werkplek opgeruimd en heeft u altijd weer (warm) water.  
• Alle onderhoudsmedewerkers kunnen zich legitimeren. Vertrouwt u iets niet? Bel dan met de 

bewonersbegeleider of met Vidomes.  
• De onderhoudsmedewerkers dragen herkenbare kleding. 
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Douche & toiletgebruik 

Wij bieden tijdelijke voorzieningen aan. Dit betekent dat u een nood douchecabine krijgt indien u heeft gekozen 

voor de badkamerrenovatie en indien u dit wenst. Dit is een losstaand cabine aangesloten op water en riool. Echter 

dient deze cabine op de begane grond geplaatst te worden in de woning, of in de tuin, omdat deze niet door het 

trapgat past om naar boven verplaatst te worden.  

 

                                      
Nooddouche          noodcloset 

   

Indien u heeft gekozen voor de toiletrenovatie dan krijgt u een noodcloset. Dit kunt u gebruiken tijdens de 

werktijden van de aannemer. De noodcloset kan niet aangesloten worden op het riool en waterleiding. 

 

Echter, aan het einde van de werkdag plaatst de aannemer uw huidige closetpot terug zodat u hier gebruik van 

kunt maken. Deze wordt aangesloten op het riool, niet op het water. U dient na elk gebruik een emmer water in uw 

huidige closetpot te legen, zodat de aannemer het weer schoon kan demonteren tijdens de werktijden.  

     

Vergoeding voor overlast en stroomgebruik  
Om het ongemak van de werkzaamheden enigszins te verzachten ontvangt u van Vidomes een tegemoetkoming. 
Deze tegemoetkoming is ook bedoeld als bijdrage in bijvoorbeeld de kosten van stroomgebruik door Rendon 
Onderhoudsgroep Of om bijvoorbeeld een potje verf te kopen als u een muurtje achter een radiator opnieuw wilt  
verven of bijwerken. 
Het gaat om een bedrag van € 132,= per week, dat we na afloop van alle werkzaamheden in één keer aan alle 
bewoners overmaken op het bij ons van u bekende rekeningnummer. Dit kan ook worden verrekend met 
openstaande rekeningen. 
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Wat verwachten wij van u?  
 
Om alle werkzaamheden goed en vlot te laten verlopen verwachten we vooral een goede samenwerking met u. Wij 
hebben uw medewerking hard nodig! 
 
 
 
 
 

 
Veiligheid staat voorop 
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft u in uw woning wonen. Dit vraagt om extra aandacht. 
Aandacht van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren, maar ook van u. Samen zorgen we ervoor dat het 
veilig blijft. Blijf daarom alert op onveilige of gevaarlijke situaties en meldt deze direct als u ze ziet bij de uitvoerder 
van Rendon Onderhoudsgroep. Vidomes aanspreken of bellen kan natuurlijk ook! 

(Klein)kinderen en huisdieren 
Veiligheid staat voorop tijdens de werkzaamheden. Let extra op uw huisdieren en 
(klein)kinderen als er werkzaamheden in uw woning plaatsvinden. Breng ze het liefst tijdelijk 
ergens anders onder. En zorg er in ieder geval voor dat ze niet in de weg lopen of weg kunnen 
lopen. 

Toegang tot de woning 
Het is logisch dat uw woning toegankelijk moet zijn voor alle onderhoudsmedewerkers van Rendon 
Onderhoudsgroep en haar partners.  Het meest prettig is als u tijdens de werkzaamheden zoveel 
mogelijk zelf thuis bent of in ieder geval toegang verleent. Lukt dat niet? Vraag dan een familielid, 
vriend of een van uw buren om hulp. Als ook dat niet lukt, dan kunt u de sleutel van uw woning 
afgeven bij een medewerker van Rendon Onderhoudsgroep. In dit geval tekent u een 
sleutelverklaring.  
 
 

 

Berg uw kostbare en kwetsbare spullen goed op 
Wij adviseren u om uw waardevolle en kwetsbare spullen veilig op te bergen of tijdelijk bij familie of vrienden op te 
slaan. Dit geldt ook voor elektronische apparatuur zoals laptops of tablets. Bergt u deze spullen thuis op? Dek ze 
dan goed af met een doek of kleed. Schade kan anders makkelijk ontstaan. 
 
 
 
 

 

  

De aannemer zal u vragen om de ruimtes waar renovatie wordt uitgevoerd (gedeeltelijk) vrij te maken. Dit 
betekent dat u soms meubels moet verplaatsen en gordijnen of andere raambekleding moet weghalen. Kunt u 
dit zelf ook met hulp van kinderen, familie of vrienden niet? Bespreek dit dan tijdens het huisbezoek! 

Let op:  u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen in uw woning. Vidomes en Rendon Onderhoudsgroep 
zijn niet aansprakelijk voor vermissing van spullen uit uw woning. Ook niet als u de sleutels afgeeft.  

Let op:  Vidomes en Rendon Onderhoudsgroep zijn niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade aan uw 
eigendommen! Let er dus goed op dat er tijdens de werkzaamheden alle meubels & goederen verplaats worden 
welke zich in de looproute of werkruimte bevinden. 
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Planning  & voorzieningen  
Duur van de werkzaamheden 
De werkzaamheden zullen rond week 22 starten. Rendon Onderhoudsgroep stuurt u minimaal 3 weken van 
tevoren een brief sturen met de start van de werkzaamheden in uw woning en de bevestiging van uw keuzes. 

 
Op sommige dagen gebeurt er veel in uw woning; op andere dagen minder. Natuurlijk hoort u ruim van de tevoren 
van ons wanneer uw woning aan de beurt is. Ook ontvangt u van Rendon Onderhoudsgroep een planning voordat 
ze in uw woning beginnen, waarin staat wat er op welke dag gebeurt. 

Duur van het totale project 
De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. We verwachten in juli 2023 helemaal klaar te zijn met het project. 

Goed om te weten 
 
• Geluidsoverlast? We starten na 07.30 uur met de boor/ hakwerkzaamheden  

Geluidsoverlast door de werkzaamheden is onvermijdelijk. Soms wordt er nog na 16.00 uur doorgewerkt. Wij 
informeren u dan van tevoren. 

 
• Geen water? 

Het kan voorkomen dat de loodgieter werkzaamheden aan het verrichten is, waardoor u korte tijd geen water 
heeft. Heeft u water nodig? Neem contact op met de uitvoerder, hij zal kijken wat er mogelijk is. 
 
 
 

Schade en calamiteiten  
De werknemers van Rendon Onderhoudsgroep doen hun uiterste best om schade aan uw eigendommen en aan 
uw woning te voorkomen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Het kan dus gebeuren dat er toch schade 
ontstaat.  
 
Wij vragen u bij schade aan uw eigendommen het volgende te doen: 
 
• Meld de schade schriftelijk bij uw inboedelverzekering. Verzekeraars willen dat u schade 

direct meldt. Doe dit in elk geval binnen 48 uur (of direct na het weekend). Heeft u nu 
geen inboedelverzekering? Dan raden wij u aan deze alsnog af te sluiten. 

• Maak een foto van de schade en meld de schade binnen 24 uur bij de uitvoerder van 
Rendon Onderhoudsgroep.  

• Een melding van een schade is nodig om deze te beoordelen. Herstel de schade dus 
nooit voordat u die heeft gemeld. Is de schade zodanig dat direct herstel nodig is? 
Overleg dit dan met de uitvoerder.  

 
 
 
 
 
 

Per woning nemen de werkzaamheden maximaal 10 werkdagen  in beslag. 

Let op:  u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen in uw woning. Vidomes en Rendon 
Onderhoudsgroep zijn niet aansprakelijk voor vermissing of schade aan spullen, of schade aan uw woning. Ook 
niet als u de sleutels afgeeft.  
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Oplevering  
 
Als de onderhoudswerkzaamheden klaar zijn, volgt de oplevering. U loopt met de uitvoerder door uw woning en 
beoordeelt samen of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Als er tekortkomingen zijn lost Rendon 
Onderhoudsgroep  die zo snel mogelijk op..  
 
Na de oplevering ontvangt u ook een enquête. Wij willen namelijk graag van u horen hoe u de werkzaamheden in 
uw woning heeft ervaren. Van uw ervaringen kunnen wij leren en uw tips nemen we graag mee voor toekomstige 
onderhoudsprojecten. 
  

Neem bij calamiteiten die te maken hebben met de on derhoudswerkzaamheden contact op met: 

• Tijdens kantooruren: de uitvoerder (Remco Haazen) van Rendon Onderhoudsgroep via 

telefoonnummer: 070- 387 63 51  

fo@mijnbewonersbegeleider.nl 

Algemene reparatieverzoeken en calamiteiten:   

Voor reparatieverzoeken en calamiteiten die géén verband hebben met dit project neemt u contact op met 

het KlantContactCentrum (KCC) van Vidomes:  

• Telefoon: 088 - 84 56 600 

• WhatsApp: 06 -13 27 59 72 

• Online: mijnvidomes.nl of www.vidomes.nl/contact 
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Optiepakket prijslijs t Vidomes  
 

Locatie standaard voorziening keuzes en opties e.h. Koopprijs Huurprijs Toepassing 

T
e

g
e

ls
 

Tegels       
keuken 60 cm boven het aanrecht 
(tot +/- 1,5 meter vanaf de vloer) en 
achter de kookhoek 

keuze uit 3 standaardkleuren, MOSA 
tegel 15x30cm liggend uitvoeren 

 € -  
 

€  -  keus 

badkamer keuze uit 2 tegelpakketten Koel en Warm, MOSA 
wandtegel 20x25cm liggend 
uitvoeren 

  
 
€ 

  
 

- 

€  -  
 

keus 

tegelwerk tot plafond incl. stucwerk en 
kitrand langs plafond 

 €  - €  -  keus 

badkamervloertegels keuze uit 2 tegelpakketten Koel en 
Warm, MOSA Holland 2050 

  
 
€ 

  
 

- 

€  -  
 

 

keus 

toilet wanden tegels standaard hoogte 
1,20 meter 

keuze uit 2 tegelpakketten Koel en 
Warm, MOSA wandtegel 20x25cm liggend 
uitvoeren 

  
 
€ 

  
 

- 

€  -  keus 

vloer tegels keuze uit 2 tegelpakketten Koel en 
Warm, MOSA SoftliHolland 2050 

  
€ 

  
- 

€  - keus 

K
e

u
ke

n
 

FSC keukenblok met bovenkastjes 
handgrepen 

keuze uit standaardkleuren leverancier  €  - €  -  keus 

aanrechtblad met enkele bak NB in 
de bestaande bouw zijn diverse 
lengtes aanw. 

keuze uit FSC aanrechtblad Greengridz 1,8m (of 2,2 
m indien grotere keuken reeds aanwezig) keuze uit 
basiskleuren 
of RVS wafelblad 

 € -  €  -  
 

keus 

 langere lengte FSC aanrechtblad Greengridz 
61,8 cm incl. steunwand & 
incl. montage 

stk € 172,80 € 1,15 Huur-/koop Optie 

langere lengte FSC aanrechtblad 
Greengridz 121,8 cm incl. 2 
steunwanden & incl. montage 

stk € 325,70 € 2,10 Huur-/koop Optie 

keukenblok aanpassingen weglaten keuken, zodat bewoner zelf kan 
aanbrengen 

 €  - €  -  Zav Beleid 

Keller extra kast onderblok FSC incl. montage (OL60 
project onderkast met verstelbare plintpoten met 1 
lade en 
legplank en verlengd FSC blad) 

 
stk 

€ 393,20 € 2,55  
Huur-/koop Optie 

Keller extra bovenkastje FSC hoog 65 
cm incl. montage (B6065, 60x65cm met 1 
verstelbare plank RASTER 130) 

 
stk 

€ 131,85 € 0,85  
Huur-/koop Optie 

Keller korvenladekast FSC (3 laden), meerprijs t.o.v. 
gewone kast (OL2K50 
t.o.v. OL50) 

stk € 279,80 € 1,85 Huur-/koop Optie 

Keller korvenladekast FSC (3 laden), meerprijs t.o.v. 
gewone kast (OL2K60 
t.o.v. OL60) 

stk € 322,90 € 2,10 Huur-/koop Optie 

S
a

n
ita

ir
 

 verhoogde closetpot +6 cm (h=450mm), 
GEBERIT 300 stk € 84,95 € 0,55 Huur-/koop Optie 

Installaties Handdoekenradiator Vasco GK L500 H1714 
t.o.v. nieuwe radiator Brugman Kompakt 4 21s 

500x700 (vervangen huidige radiator technisch 
nodig) 

 
 
stk 

€ 251,30 € 1,65  
 

Koop Optie 

Handdoekenradiator Vasco GK L500 H1714 
t.o.v. nieuwe radiator Brugman Kompakt 4 21s 
500x700 (vervangen aanwezige radiator 
technisch niet nodig) 

 
stk 

€ 449,85 € 2,95  
Koop Optie 

Kopen of huren? 

De koop & huur opties zijn vrijblijvend. De keus is aan u of u extra opties wilt laten toepassen. 
Als u kiest om een onderdeel te kopen, dan is dit een eenmalige bedrag die u moet betalen aan Vidomes. 
Als u kiest om een onderdeel te huren, dan is dit een permanente huurverhoging. 

De bedragen zullen bij u in rekening gebracht worden na de oplevering. U hoeft vooraf aan de werkzaamheden niets te betalen. 
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Meer weten?  
 
 

Deze brochure kunt u ook online bekijken vanaf uw mobiele telefoon of tablet. Scan de QR code hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

Rendon Onderhoudsgroep 

Postadres:  Prinses Irenelaan 81, 2273 DH Voorburg   

Telefoon:  070 - 387 63 51 

Email:   voorburg@rendon.nl 

Website:  www.rendon.nl  

Contactpersoon: Dhr. Ömer Kirbiz    

Telefoon:  06 22 80 13 47 

 

Vidomes 

Postadres:  Postbus 390, 2600 AJ Delft 

Telefoon:  088 - 845 66 00 

E-mail:   info@vidomes.nl 

Website:  www.vidomes.nl 

Contactpersoon: Dhr. Peter Roland   

Telefoon:  088 - 845 66 00 
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