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Werkafspraken Werkgroep Beheer (23-12-2022)  
  
  

1. Onderhoud  
  

Reparatieverzoeken  

  

Reparatieverzoeken bij Leystromen worden bij voorkeur door Frank Jupijn gedaan, maar ook andere teamleden 

kunnen ze doorgeven.   

Omdat er zoveel personen bij betrokken zijn, is een goede bewaking van de voortgang en afhandeling nodig om gedoe 

te voorkomen. Daarom moeten reparatieverzoeken door anderen altijd worden doorgegeven aan Frank Jupijn, die de 

afhandeling bewaakt.  

  

Reparatieverzoeken worden gemeld aan het servicedesk van Leystromen via de website:  

https://www.leystromen.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/reparatieverzoek/ Daar kan 

het tijdstip van reparatie worden aangegeven (niet in tijden van corona).  

Eventueel kan een foto worden toegevoegd.   

Op de site is ook te zien voor welke spoedeisende zaken een speciaal telefoonnummer kan worden gebeld.  

  

Frank Jupijn houdt bij welke reparatieverzoeken lopen en bewaakt de afhandeling. Zo nodig onderneemt hij actie.  

  

Welke reparaties door Leystromen worden uitgevoerd en welke door de huurder zelf moeten worden opgelost is te 

zien op het Huurders ABC van Leystromen: 

https://www.leystromen.nl/media/1285/folder_huurders_abc_mei17_deflr-1.pdf Dat is bij wet zo geregeld: kleine 

reparaties moet de huurder zelf verhelpen.  

  

Storingsmeldingen warmtepomp  

  

Storingen aan de warmtepomp (WKO-installatie) worden bij voorkeur door Frank Jupijn gemeld, maar ook andere 

teamleden kunnen ze doorgeven.   

Omdat er zoveel personen bij betrokken zijn, is een goede bewaking van de voortgang en afhandeling nodig om gedoe 

te voorkomen. Daarom moeten storingsmeldingen door anderen altijd worden doorgegeven aan Frank Jupijn, die de 

afhandeling bewaakt.  

  

Storingen aan de warmtepomp, maar ook aan de ventilatie of de warmteterugwinning, worden rechtstreeks gemeld bij 

Kuijpers, Cédric Overkamp , telefoon 06-53358953. Hij is contactpersoon bij Kuijpers  

  

Frank Jupijn houdt bij welke storingsmeldingen lopen en bewaakt de afhandeling. Zo nodig onderneemt hij actie.  

  

Kuijpers controleert éen per jaar de warmtepompen en vervangt ook éen maal per jaar de filters. Bewoners kunnen zo 

nodig zelf filters vervangen. Geeft de warmtepomp filter aan, dan kan deze worden vervangen maar hij kan er ook 

verkeerd in zitten. Dan is er niets aan de hand.  
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Ton Dirkx vervangt daarnaast om de drie maanden de filters van de gemeenschappelijke ruimte. Kuijpers verschaft 

hem periodiek een voorraadje extra filters.  

  

Tot midden 2022 werden vier maal per jaar de meterstanden van het elektraverbruik opgenomen. Een storing in de 

WKO-installatie kon daarmee worden opgespoord. Vanaf dit moment worden deze opnames nog maar twee keer per 

jaar gedaan omdat de installatie naar behoren werkt.  

  

Meldingen aan Michel Poot (complexbeheerder van Leystromen)  

  

Michel Poot, complexbeheerder bij Leystromen, komt elke week op donderdagmorgen bij Olivier langs.  

Bij Michel kunnen worden gemeld:   

• klachten over schoonmaak van algemene ruimten (bijvoorbeeld entree en gangen) en over vervuiling rondom  

 het Antoniushuis,  

• kapotte lampen in algemene ruimten en op parkeerterrein van het Antoniushuis. Deze meldingen komen 

weinig voor.   

  

Let op het verschil tussen algemene ruimten (entree en gangen) en gemeenschappelijk ruimte (huiskamer van Olivier):  

• onderhoud van algemene ruimten en buitenkant van gemeenschappelijke ruimte (bijvoorbeeld deuren en  

 ramen) is voor rekening van Leystromen,  

• onderhoud van binnenkant van gemeenschappelijke ruimte is voor rekening van Olivier.  

  

Onderhoud gemeenschappelijke ruimte  

  

Het onderhoud van de binnenkant van de gemeenschappelijke ruimte is voor rekening van Olivier. Dit is afgesproken 

in de Bruikleenovereenkomst gemeenschappelijke ruimte (2010). In artikel 6 staat dat Olivier de volgende apparatuur 

in de gemeenschappelijke ruimte zal onderhouden en indien nodig vervangen:  

afzuigkap,  

kookplaat, 

vaatwasmachine, 

magnetron, oven,  

stoomoven, koelkast, 

kraan met begrenzer, 

plintboiler.  

  

Speciale onderhoudswerkzaamheden  

  

Glasbreuk   

Olivier neemt deel aan het glasfonds van Leystromen. Bel voor gratis reparatie van ruiten 088 031 33 07.  

  

Verstopping  

Olivier neemt niet deel aan het ontstoppingsfonds van Leystromen. Hiervoor moet dus worden betaald.  

  

Ramenwassen  

Het wassen van alle ramen aan de buitenkant zit in de servicekosten. Leystromen laat de ramen 3x per jaar wassen.  

  

Buitengevel reinigen  

Het reinigen van de buitengevel (gele beplating, zink en blauwe richels) wordt door Leystromen in 2022 gedaan in het 

planmatig onderhoud. Het is daarna in de cyclus van planmatig onderhoud opgenomen. Na de gevelreiniging moet 

Leystromen de ramen laten wassen omdat die dan smerig zijn geworden.  

  

Brandbeveiliging  

De brandbeveiliging is van Leystromen. Als het brandalarm afgaat, lost Leystromen dat voor haar rekening op. Zij 

schakelt daarvoor Hertek in.  
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Uitluistersysteem  

Het uitluistersysteem is van ASVZ en ASVZ onderhoudt het.  

  

Sleutels en tags  

De sleutels en tags voor de buitendeuren maken deel uit van een gecertificeerd gesloten systeem (sleutelplan).  

Deze sleutels en tags worden via Frank Jupijn aangevraagd bij Michel Poot.  

Voor vervangen van kapotte sleutels en tags betaalt Olivier niet, voor extra exemplaren wel.  

Alleen de sleutel van het kantoortje van het team maakt geen deel uit van het gecertificeerde systeem. Die sleutel kan 

Olivier zelf laten bijmaken.  

  
Onderhoud door werkgroep  

  

En dan zijn er als laatste categorie de werkzaamheden die door de werkgroep beheer zelf worden uitgevoerd. Dat 

zullen vaak klusjes in de appartementen of de gemeenschappelijke ruimte zijn die niet voor rekening van 

Leystromen komen.  

Deze onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door Ad van Esch, Cor of Ton.  

Grote werkzaamheden worden uitbesteed aan een bedrijf.  

Een teamlid kan voor deze werkzaamheden contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep beheer. De 

uitvoering wordt bewaakt via de verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep.  

  

Planmatig onderhoud door Leystromen  

  

Jaarlijks voert Leystromen planmatig onderhoud uit aan woningcomplexen, en dus ook aan het Antoniushuis. Deze 

werkzaamheden zijn opgenomen in een meerjarenplanning. Voor de zomervakantie vindt overleg plaats tussen 

Leystromen en Olivier over de onderhoudsplanning voor het jaar daarna: wat heeft Leystromen op de planning staan 

en welke aanvullende wensen heeft Olivier? Na de zomervakantie deelt Leystromen aan Olivier mee of de aanvullende 

wensen worden uitgevoerd.  

  

Elk bedrijf dat onderhoud uitvoert bij Olivier, laat tijdig aan het team weten wanneer ze komen. Het team kan ze dan 

binnenlaten. Bewoners worden hiermee niet geconfronteerd.  

  

  

2. Inrichting  
  

Marjo Bouman en Anita Coenraad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van de gemeenschappelijke 

ruimte van Olivier.   

Zij doen de aankopen. Alle witgoed wordt gekocht bij Leo van der Steen. Die verricht ook de reparaties eraan en 

verzorgt het onderhoud.   

  

In artikel 6 van de Bruikleenovereenkomst gemeenschappelijke ruimte (2010) is afgesproken dat Olivier de volgende 

apparatuur in de gemeenschappelijke ruimte zal onderhouden en indien nodig vervangen:  

afzuigkap,  

kookplaat, 

vaatwasmachine, 

magnetron, oven,  

stoomoven, koelkast, 

kraan met begrenzer, 

plintboiler.  

  

Periodiek inventariseren Marjo en Anita de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte aan de hand van de 

inventarislijst en zorgen ze voor aanvulling.  
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Het is niet de bedoeling dat een teamlid aankopen privé voorschiet. Afspraak is dat team aankopen voor beheer tot € 

50 betaalt met de bankpas van de Olivier huishoudpot. Eveline en Jolanda houden iedere maand bij hoeveel er nog in 

de verschillende potjes (beheer, verjaardagen, activiteiten en maaltijden/huishoudpot) zit.  

Aankopen boven €50 worden besteld en betaald door Christ met de Olivier bankpas.  

 

 

3. ITT (Internet, Telefoon, Televisie) Vaste telefoon  

  
  
Alle appartementen zijn aangesloten op een huiscentrale die in eigendom is van Olivier. Bewoners betalen elk een vast 

bedrag per maand plus  eventueel gemaakte externe gesprekskosten.  
  

De aansluiting van alle appartementen op de huiscentrale is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen het 
begeleidingsteam en de bewoners. Sommige bewoners kunnen niet omgaan met een mobiele telefoon en mobiele 
telefoons zijn niet altijd opgeladen. 

 

Ad van Esch is verantwoordelijk voor de vaste telefoon, de telefooncentrale en de koppeling met de zorgtelefoon. 

Storingen aan de vaste telefoon gaan naar Ad van Esch. Hij neemt contact op met Féju: 013-5115088. Voor Féju zie 

www.feju.nl.  

  
Internet  

  
Elk appartement is individueel aangesloten op het internet. ASVZ-ITT is de coördinerende leverancier. De apparatuur 

en verbindingen worden onderhouden door Commplaza.  ASVZ-ITT beheert de individuele abonnementen en stuurt 

per kwartaal een gespecificeerde totaal-rekening naar Olivier. Bewoners betalen elk een vast bedrag per maand.  

  
De deelname van alle appartementen aan de internetaansluiting van ASVZ is onderdeel van de afspraken die met 
ASVZ zijn gemaakt. Er kan niet aan getornd worden. 
 

Jaap Touw is verantwoordelijk voor internet. Storingen aan internet worden aan Jaap doorgegeven.  

Contact met Commplaza:   helpdesk@commplaza.nl  

Contact met ASVZ-ITT:  itt@asvz.nl  

Het team kan ASVZ-ITT direct met vragen benaderen via het ASVZ-intranet.  

  
TV  

  
Elk appartement kan eventueel gebruik maken van een TV-aansluiting via het ASVZ-ITT. ASVZ-ITT is de  

coördinerende leverancier. De apparatuur en verbindingen worden onderhouden door Commplaza.  ASVZ-ITT beheert 

de individuele abonnementen en stuurt per kwartaal een gespecificeerde totaal-rekening naar Olivier. Bewoners 

kunnen er voor kiezen om zelf een TV-provider te regelen, betalen deze zelfstandig en zijn dan zelf verantwoordelijk 

voor hun TV-aansluiting.  

Bewoners die gebruik maken van TV via ASVZ-ITT krijgen van Olivier een halfjaarlijkse afrekening.  
  
Jaap Touw is verantwoordelijk voor TV als deze geleverd wordt via ASVZ-ITT. Storingen aan TV via ASVZ-ITT worden 

aan Jaap doorgegeven.  

Voor contactgegevens zie hierboven onder Internet  
  
Gemeenschappelijke ruimte  

   
Jaap is ook verantwoordelijk voor de audio, video en computerapparatuur in de gemeenschappelijke ruimte.  
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Hulp  

  
Bewoners kunnen de hulp van Jaap inroepen bij problemen met de audio-, video- en computerapparatuur in hun 

appartement.  

  
Facturen  

   
De bewoners ontvangen 2 maal per jaar een factuur van Stichting Olivier voor de kosten ITT. Deze kosten worden 

berekend door Jaap Touw en de penningmeester van Stichting Olivier.  
De (maandelijkse) kosten voor ITT in de gemeenschappelijke ruimte komen voor rekening van Stichting Olivier.  

  
 Deze werkafspraken ITT zijn door het bestuur van de stichting vastgesteld op aangeven van de werkgroep beheer en 
na bespreking met de ouders. 

 

4. Brieven en facturen voor beheer  

Brieven  

Brieven voor de werkgroep beheer komen meestal bij het team binnen op het adres Raadhuisstraat 36. Een teamlid 

maakt de brief open, scant deze en mailt de scan naar de voorzitter van de werkgroep (vacature). Het origineel kan 

weg. Dit geldt alleen voor de brieven voor beheer.  

Een paar keer per jaar, bijvoorbeeld bij de huuraanpassing of de jaarafrekening van de servicekosten, komen van  

Leystromen dertien brieven tegelijk als pakketje, voor de twaalf appartementen en voor de gemeenschappelijke ruimte.  

Hiervan hoeft er maar éen te worden geopend, gescand en opgestuurd naar Ad Gruijters, die gaat over de huur en de 

verhuur. De originelen moeten wel allemaal in de brievenbus van Paulien Gruijters. Ze kunnen van elkaar verschillen.   

Facturen  
  
De werkwijze bij facturen voor beheer is ongeveer hetzelfde als bij brieven.   

• De factuur komt binnen op Raadhuisstraat 36 of via de mail van het team (olivier@asvz.nl ). Het team scant de 

factuur die per post binnenkomt, en mailt de scan naar de voorzitter van de werkgroep (vacature) en naar 

niemand anders. De originele factuur kan worden weggegooid. Een factuur die per mail binnenkomt, wordt 

doorgestuurd.  

• De voorzitter controleert of de factuur correct is en benadert daarvoor indien nodig het team of degene die de 

opdracht heeft gegeven, bijvoorbeeld bij de reparatie van een apparaat.  

• Indien akkoord, mailt de voorzitter de factuur door naar Marianne Stasse (penningmeester) en naar Christ 

Priems (administrateur) ter betaling. Christ betaalt pas na goedkeuring van Ad en Marianne.  

Aankopen voor Olivier via internet worden alleen door Christ Priems gedaan, na goedkeuring van de voorzitter van de 

werkgroep.  

  
Olivier mag geen facturen van Leystromen krijgen voor verricht onderhoud.  

Of het is onderhoud voor rekening van Leystromen en dan krijgen we geen factuur.  

Of het is onderhoud voor rekening van de huurder en dan voert Leystrom het niet uit.  

  


