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Begin juli heeft u een brief ontvangen over het vernieuwen van uw badkamer, keuken en toilet. 
U mag uw badkamer, toilet en keuken vernieuwen als deze in 2009 of eerder zijn geplaatst (zie 
bijlage 1). U kiest zelf of u hieraan mee wilt doen. In deze brief leest u hier meer over.

Uitnodiging: keuzes badkamer, toilet en keuken bekijken aan de Caspar Fagelstraat 16
Wij hebben de keuken, badkamer en toilet aan de Caspar Fagelstraat 16 alvast vernieuwd. 
Hierbij nodigen wij u uit om te komen kijken in deze modelwoning. Tijdens deze dag kunt u de 
keuzes voor de badkamer, het toilet en de keuken bekijken en aan ons doorgeven. 
Op bijgevoegd keuzeformulier (bijlage 3) kunt u thuis alvast bekijken welke mogelijkheden er 
zijn.

Adres Datum en tijdstip
Caspar Fagelstraat 2, 4, 6, 8, 10 Maandag 25 oktober tussen 13.00 en 

14.00 uur
Caspar Fagelstraat 12, 14, 16, 18, 
20

Maandag 25 oktober tussen 14.00 en 
15.00 uur

Caspar Fagelstraat 22, 24, 26, 28, 
30

Maandag 25 oktober tussen 15.00 en 
16.00 uur

Inloopdag 
Caspar 
Fagelstraat 16

Caspar Fagelstraat 32, 34, 36, 38, 
40

Maandag 25 oktober tussen 16.00 en 
17.00 uur

Bent u niet aanwezig op de inloopdag? Dan gaan wij er vanuit dat u uw keuken, badkamer en 
toilet niet wilt laten vernieuwen. 
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Huisbezoek om uw badkamer, toilet en/of keuken te bekijken
Wij komen bij u op huisbezoek omdat iedere bewoner zijn keuken, badkamer en toilet anders 
heeft ingericht. Zo kunnen wij de werkzaamheden goed voorbereiden. Ook bespreken wij 
samen met u de keuzes die u heeft gemaakt en de planning voor de werkzaamheden. 
Hieronder leest u wanneer we bij u op huisbezoek komen. 

Adres Datum en tijdstip
Caspar Fagelstraat 2, 4, 6, 8, 10 Dinsdag 2 november tussen 13.00 en 

16.30 uur
Caspar Fagelstraat 12, 14, 16, 18, 
20

Donderdag 4 november tussen 8.00 en 
12.00 uur

Caspar Fagelstraat 22, 24, 26, 28, 
30

Maandag 8 november tussen 13.00 en 
16.30 uur

Huisbezoek 

Caspar Fagelstraat 32, 34, 36, 38, 
40 

Dinsdag 9 november tussen 8.00 en 
12.00 uur

Duur werkzaamheden en overlast
Het vernieuwen van uw badkamer, toilet en keuken duurt ongeveer 2 weken. Wij werken op 
maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 16.15 uur.
Let op: de werkzaamheden veroorzaken (geluids)overlast. Ook als we bij uw buren aan het 
werk zijn ervaart u overlast hiervan. Wij vragen om uw begrip.  

Tijdens deze weken kunt u geen gebruik maken van uw badkamer, toilet en keuken. U kunt 
gebruik maken van de douche en het toilet in de modelwoning aan de Caspar Fagelstraat 16. 

Asbestonderzoek
Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn wij verplicht om te onderzoeken of er asbest zit in uw 
keuken, badkamer en toilet. Wij informeren u wanneer we het asbestonderzoek in uw woning 
uitvoeren.
Treffen wij asbest aan? Dan duren de werkzaamheden mogelijk langer, omdat we het asbest 
moeten verwijderen.

Heeft u vragen?
Bel ons dan op 0525 – 65 90 94 of stuur een e-mail naar 
onderhoudopverzoekswz@salverda.nl. Wij zijn op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 
uur bereikbaar. 

Met vriendelijke groet namens Salverda Bouw,

Rick de Boer Gerben Schouten Maureen Hiddinga - Abbink
Uitvoerder Werkvoorbereider Woonconsulent

Bijlagen (volgende pagina’s): 
1. Overzicht of uw keuken, badkamer en toilet vervangen mag worden
2. Meer informatie over de afwerking van uw badkamer, toilet en keuken 
3. Keuzeformulier keuken, badkamer en toilet
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1. Overzicht of uw keuken, badkamer en toilet vervangen mag worden
U mag uw badkamer, toilet en keuken vernieuwen als deze voor 2010 zijn geplaatst. In 
onderstaand overzicht ziet u of wij uw badkamer, toilet en/of keuken mogen vernieuwen. U 
kiest zelf of u hieraan meedoet.
 Ja: wij vernieuwen uw keuken, badkamer en/of toilet
 Nee: uw keuken, badkamer of toilet is in 2010 of later vernieuwd. Wij                   

vernieuwen uw keuken, badkamer en/of toilet niet. 

Adres Keuken Badkamer Toilet
Caspar Fagelstraat 2 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 4 Nee Ja Ja
Caspar Fagelstraat 6 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 8 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 10 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 12 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 14 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 16 Modelwoning
Caspar Fagelstraat 18 Nee Ja Ja
Caspar Fagelstraat 20 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 22 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 24 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 26 Nee Ja Ja
Caspar Fagelstraat 28 Ja Ja Nee
Caspar Fagelstraat 30 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 32 Nee Ja Ja
Caspar Fagelstraat 34 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 36 Nee Ja Ja
Caspar Fagelstraat 38 Ja Ja Ja
Caspar Fagelstraat 40 Ja Ja Ja
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2. Informatie over uw nieuwe keuken, badkamer en toilet
Hieronder leest u meer informatie over de afwerking van uw nieuwe badkamer, toilet en 
keuken.

Badkamer
 Tegels: 

o Wij tegelen de badkamer met grote, circulaire tegels van het merk 
Keratop. Omdat de tegels groot zijn hoeft u minder voegen schoon 
te maken. 

o De nieuwe tegels lopen door tot aan het plafond.
o U heeft keuze uit 2 kleuren wandtegel en 2 kleuren vloertegel.

 Stopcontact wastafel: 
o Boven de wastafel plaatsen wij een stopcontact voor bijvoorbeeld uw föhn, 

scheerapparaat of elektrische tandenborstel. 
 Douche:

o Wij plaatsen een douche met een thermostraatkraan. Een thermostaatkraan 
regelt de temperatuur van het water, zodat u die met één knop kunt instellen. 
Draai de knop warmer of kouder. De thermostraat mengt de juiste hoeveelheid 
warm en koud water om de gewenste temperatuur aan te geven.

 Wastafel:
o Wij plaatsen een wastafel met kraan en daarboven een rechthoekige spiegel en 

planchet (plankje voor toiletspullen).
 Plafond:

o Wij plaatsen een verlaagd plafond, zodat leidingen boven het plafond lopen.

Toilet
 Toiletpot: 

o Wij plaatsen een vrijhangende toiletpot. De toiletpot staat niet meer op de grond, 
waardoor u de vloer makkelijker kunt schoonmaken.  

 Tegels: 
o Wij tegelen de badkamer met grote, circulaire tegels van het merk 

Keratop. Omdat de tegels groot zijn hoeft u minder voegen schoon 
te maken.

o De nieuwe tegels lopen door tot aan het plafond.
o U heeft keuze uit 2 kleuren wandtegel en 2 kleuren vloertegel.

 Plafond:
o Wij plaatsen een verlaagd plafond, zodat leidingen boven het plafond lopen.

 Geen mogelijkheid voor een wastafel in verband met de beperkte ruimte.
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Keuken
 Indeling:

o Wij plaatsen 3 keukenkasten onder en 3 keukenkasten boven. 
o De indeling van de nieuwe keuken blijft zoveel mogelijk gelijk aan uw huidige 

keukenindeling.
 Tegels: 

o Boven het aanrechtblad plaatsen wij een plaat (zelfde materiaal als 
het aanrechtblad) in plaats van tegels. 

 Gasaansluiting koken:
o Wij plaatsen een gasaansluiting voor het koken. Het is niet 

mogelijk om elektrisch te gaan koken.
 Kraan:

o De kraan plaatsen wij op het nieuwe aanrechtblad (en komt niet 
meer uit de muur).

 Stopcontacten:
o Wij plaatsen 2 dubbele stopcontacten boven het aanrechtblad (in totaal heeft u 4 

stopcontacten in de nieuwe keuken boven het aanrechtblad). 
 Er is geen apparatuur inbegrepen in de nieuwe keuken. 

Op de volgende pagina’s treft u de keuzemogelijkheden voor de kleur van het aanrechtblad, de 
keukenkastjes (fronten) de soort handgrepen en de tegels voor de badkamer en het toilet. U 
kunt thuis alvast nadenken over uw voorkeuren. Tijdens de inloopdag vragen wij om u de 
definitieve keuzes door te geven. 
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3. Keuzeformulier keuken, badkamer en toilet

Adres:_________________________    Naam: _________________________

KEUKEN FRONTEN (KLEUR KASTDEURTJES)

TEGELS BADKAMER
Wand Vloer

Sand Stone Broken White Basalt Grey Basalt Black

TEGELS TOILET
Wand Vloer

Sand Stone Broken White Basalt Grey Basalt Black
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Keuzeformulier keuken, badkamer en toilet (vervolg)

KEUKEN GREPEN

KEUKEN BLAD

Keukenopstelling Casper Fagelstraat
Standaard keuken is 180 centimeter lang (3x onderkast 60 van centimeter + 3x bovenkasten 
van 60 centimeter). 
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Bewonersopties tegen meerprijs
U kunt tegen betaling kiezen voor onderstaande opties. Wij vragen u tijdens het huisbezoek of 
u gebruik wilt maken van de opties.
Let op: kiest u voor een optie? Dan dient u deze kosten vooraf te betalen. Onderstaande 
prijzen zijn inclusief btw.

1. Afzuigkap (merk Pelgrim SLK635RVS) inclusief kast, leveren en plaatsen
€ 322,00

2. Verlenging keukenblad met 60 centimeter inclusief onderkast van 60 centimeter
€ 303,00

3. Standaard onderkast 60 centimeter wijzigen in kast met 1 lade en 2 voorraadladen
€ 139,00


