Renovatie van badkamer
en/of toilet?
Alle informatie op een rij
U wilt graag een nieuwe badkamer en/of toilet in uw woning. Wij leggen u graag
uit wanneer u hiervoor in aanmerking komt en hoe dit in zijn werk gaat.
Na uw aanvraag neemt de aannemer binnen drie maanden telefonisch
contact met u op en maakt een afspraak.
Tijdens de inspectie hoort u meteen of uw badkamer en/of toilet in
aanmerking komt voor vervanging.
Komt u in aanmerking? Met de aannemer kunt u doorspreken welke kleur
tegels u wenst. Wilt u eerst liever wat inspiratie opdoen? Kijk op:
www.wooncompagnie.nl/badkamerrenovatie.
De aannemer stelt een digitaal overzicht op van alle werkzaamheden.
Ook de eventuele extra opties staan hierop vermeld. Lees deze
bevestiging alstublieft goed door. Bent u tevreden? Zet dan digitaal uw
handtekening. Nadat u de bevestiging heeft ondertekend, stuurt de
aannemer u een kopie per mail toe.
Komt uw badkamer en/of toilet voor vervanging in aanmerking? Dan
kijken we eerst of er asbest in uw woning zit. Hierover ontvangt u op korte
termijn een brief.

Wordt uw badkamer en/of toilet vervangen? Dan neemt de aannemer dit
op in zijn planning. De aannemer informeert u over de planning van de
werkzaamheden in uw woning. Vanwege eerder geplande
werkzaamheden, kan dit soms wel even duren.

Veelgestelde vragen
Wanneer wordt een badkamer en/of toilet vervangen?
Een badkamer of toilet moet minimaal dertig jaar oud zijn om voor renovatie in
aanmerking te komen. Soms is het lastig te bepalen hoe oud een badkamer
precies is. De aannemer komt dan langs voor een inspectie.
Zijn er kosten verbonden aan de vervanging?
Wij vervangen uw badkamer en/of toilet gratis voor u als u kiest voor een
basisvariant. Hiervoor geldt géén huurverhoging of eigen bijdrage. Kiest u voor
extra opties? Dan kan het zijn dat u hiervoor moet bijbetalen in de vorm van een
eenmalige betaling of huurverhoging.
Hoeveel tijd neemt de vervanging in beslag?
De renovatie duurt ongeveer twee weken. Houd er rekening mee dat u in die
periode geen gebruik kunt maken van uw badkamer en/of toilet. Als het nodig is
wordt er voor u een alternatief geregeld.
Ik wil geen gebruik maken van de vervanging, kan dat ook?
Komt u in aanmerking voor de vervanging, maar maakt u hier nu geen gebruik
van? Geef dit door aan de aannemer. Houdt u er rekening mee dat het minimaal
vijf jaar duurt voordat u weer in aanmerking komt.
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