
 Welkom in uw nieuwe, duurzame woning!



Hoe doe ik mee? 
Wilt u graag mee doen met de verduurzaming? Meegestuurd met deze brochure 

vindt u het akkoordverklaringsformulier. Vul uw gegevens verder in en stuur deze zo snel 
mogelijk naar ons op via de bijgeleverde antwoordenvelop of per e-mail naar: 

enschede@reimarkt.nl.

Heeft u nog vragen? Veel vragen worden beantwoord op de speciaal voor uw complex 
gemaakte webpaginas:  

www.reimarkt.nl/informatie/zunabrink
www.reimarkt.nl/informtie/complexmatigeaanpak

Geven deze webpagina’s geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons  
op. Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Pakket Zunabrink

 Isolatie plafond 
        in bergingen

 Geïsoleerde voor-      
          en achterdeur 

 Ventilatieroosters

 Geïsoleerd     
        paneel plaatsen

 Zonnepanelen 
    t.b.v. stroomverbruik algemene ruimtes

 HR++ Glas

 Spouwmuurisolatie 

 Draairamen vervangen
    balkon- en galerijzijde

Verduurzaming
Binnen uw appartement zullen een aantal ver-
duurzamende maatregelen worden uitgevoerd. 
Deze vindt u hiernaast. In de algemene ruimtes 
zullen de volgende maatregelen worden uitge-
voerd:

plafond in de berging isoleren;

het aanbrengen van LED verlichting;

centrale meterkast vervangen;

zonnepanelen plaatsen ter behoeve van 
verlichting a voor algemene ruimten;

brandwerend maken van deuren naar   
de bergingen;

brandwerend maken van voordeuren
naar het trappenhuis.

1

2

3

4

Het totale verduurzamingspakket bestaat uit 
een basis- en een zonnepanelenpakket.  
Woningcorporatie Domijn neemt de kosten van 
het basispakket volledig voor haar rekening.  
De maandelijkse kosten voor het gebruik van de 
zonnepanelen worden verrekend in de service-
kosten. Door het plaatsen van zonnepanelen en 
LED verlichting blijven de servicekosten gelijk of 
worden deze mogelijk zelfs lager.

Wat kost het?

Complexmatige aanpak
Beste bewoner, 

In deze brochure leest u over het pakket dat wij 
samen met Domijn speciaal voor uw woning 
hebben samengesteld.

Graag verduurzamen wij uw woning door middel 
van een complexmatige aanpak. Dit wil zeggen 
dat per wijk alle gelijksoortige huistypen in één 
keer worden verduurzaamd. Door een wijk in 
zijn geheel te verduurzamen en door materialen 
en andere benodigde middelen in één keer in 
te kopen, kunnen de werkzaamheden snel en 
achterelkaar plaatsvinden. Zo is uw huis sneller 
klaar en kunt u eerder van een comfortabelere 
woning genieten.
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Vervolg stappen
De volgende stappen worden tijdens dit 
verduurzamingsproces doorlopen:

u heeft de akkoordverklaring getekend en 
naar ons opgestuurd;

we dragen alle verzamelde akkoord-          
verklaringen over aan de aannemer;

de aannemer neemt contact met u op voor 
het inplannen van een opname;

de laatste controle wordt uitgevoerd en de 
materialen worden besteld;

de uitvoering gaat van start; 

uw nieuwe, verduurzaamde huis is gereed.
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Hoe lang duurt de verduurzaming? 
De meeste maatregelen die worden toegepast 
in uw woning kunnen binnen 3 werkdagen klaar 
zijn. Er zijn uitzonderingen waarbij het iets 
langer kan duren. Voordat er wordt begonnen 
met de verduurzaming krijgt u van de aannemer 
de definitieve planning. 

Wat verwachten jullie van mij als bewoner?
Voor de verduurzaming is het in sommige ge-
vallen nodig om de spullen die in de weg staan 
even aan de kant te zetten. Vaak zijn dit spullen 
die in de vensterbank staan of tegen de buiten-
muren zijn geplaatst. Uw spullen hoeven niet 
naar een opslag. Maar maakt u geen zorgen, de 
aannemer legt dit van te voren aan u uit!

Kan ik nog meer informatie krijgen? 
Ja, dit kan! Speciaal voor uw complex is er een 
websitepagina gemaakt. Hier vindt u extra  
informatie en het laatste nieuws met betrekking 
tot uw woning.  
www.reimarkt.nl/informatie/zunabrink

Ook is er een webpagina beschikbaar met  
algemene informatie en diverse flyers en folders 
over bijvoorbeeld het belang van het ventilatie- 
systeem en de werking van de zonnepanelen.  
www.reimarkt.nl/informatie/complexmatigeaanpak

Veelgestelde vragen



Wie is Reimarkt?
Reimarkt en Domijn werken al jaren samen en coördineert al sinds die tijd het 
verduurzamingsproces. Huurders kunnen bij ons terecht voor het inwinnen van   
advies over het verduurzamen van hun woning. Onze missie is het verduurzamen 
van woningen voor iedereen makkelijk en mogelijk te maken. Om dit te bereiken 
werken wij samen met woningcorporaties, gemeenten en bouwbedrijven. 

Bij vragen kunt u contact opnemen
Reimarkt Enschede
Boulevard 1945 | nr. 20   

7511 AE Enschede

  053 - 850 60 90

  Enschede@reimarkt.nl

Wilt u meer informatie  
over uw complex 

 www.reimarkt.nl/informatie/zunabrink

www.reimarkt.nl/informatie/complex- 

matigeaanpak

Volg ons nu ook op onze socials!   

Instagram.com/reimarktFacebook.com/reimarktenschede Linkedin.com/company/reimarkt


