
uw 
voorbereidingen

Vloerbekleding begane grond eruit halen.

Beneden alles 
inpakken en 
klaarzetten.

Schutting aan huis & berging 
losmaken.

Binnen en buiten: 
spullen van de 
muur halen.

Wat weg mag, kan in de 
speciale container buiten.

Spullen inpakken die u nodig 
heeft in uw logeerwoning.

U krijgt  de sleutel voor 
de logeerwoning en kan 
hier gaan wonen.

U geeft uw huissleutel aan 
de aannemer en krijgt de 
sleutel van het wisselslot.

Uw woning krijgt tijdelijk 
een wisselslot.

Uw meubels en verhuis-
dozen van de begane 
grond worden naar de 
speciale opslag gebracht.

Het raam gaat eruit en 
wordt tijdelijk vervangen 
door een plaat.

De aannemer is 6-7 weken 
bezig met uw woning.

In de tussentijd woont u in 
de logeerwoning.

De aannemer begint alvast 
met werkzaamheden.

oplevering

verhuizen

inpakken

sleutel 
wisselen

Uw nieuwe vloer-
bekleding kan 
worden gelegd.U krijgt uw sleutel terug en 

levert de sleutel van het 
wisselslot in.

Uw eigen slot gaat 
weer in de voordeur.

U controleert samen uw woning.

De aannemer levert de woning 
op aan u en Havensteder.

U kunt behangen en 
uw huis weer 
helemaal mooi 
maken.

U heeft een hele week om te klussen.

De aannemer is bezig met 
opleverpunten en de 
laatste werkzaamheden. 

De aannemer verft de voordeur buiten.

Uw meubels en 
spullen komen 
terug.

U kunt weer 
terug naar 
huis.

U laat de logeer-
woning netjes en 
schoon achter.

Het verbeterprogramma is 
voor u klaar. 
Veel woonplezier in uw 
verbeterde woning.

De verhuizers 
zetten alles voor 
u binnen neer.

De benedenverdieping 
is nu leeg.

logeerwoning 
uit

3 meter

klusweek
met weekend

gesprek 
bij u thuis

De cementdekvloer wordt 
gegoten en moet drogen. 
Niemand mag dan naar binnen.

werkzaamheden

De nieuwe 
ruit wordt 
geplaatst en 
afgekit.

6-7
weken

Planning Verbeterprogramma Vreewijk
Bij het verbeterprogramma komt heel wat kijken. 
Hier ziet u wat dat voor u betekent.
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