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Opdrachtgever:  Laurentius 

Loevesteinstraat 20 | 4834 ED Breda

WERKTIJDEN P. 25  



AAN DE SLAG
IN BREDA!

Voor u ligt de bewonersbrochure voor groot onderhoud en verduur-

zaming van 10 woningen in de Harelbekestraat 1 t/m 19.

Laurentius heeft ervoor gekozen om uw woning een flinke opknap-

beurt te geven. Daarnaast wil Laurentius het complex waartoe uw 

woning behoort, energiezuiniger maken. In deze brochure leest u 

alles over wat we in- en aan uw woning gaan doen. Gebruik deze 

brochure om het allemaal nog eens na te lezen.

 

Voor vragen of een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met 

de Geluk Groep. Dit kan per email of telefonisch. 

E-mail Geluk:   info@gelukgroep.nl

Telefoon Geluk:   0167-577200

INLEIDING
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10 EENGEZINSWONINGEN
HARELBEKESTRAAT, BREDA



Het project 
bestaat uit    
1 woningtype

Ofwel een EI (energie index) onder de 1,2.

Doelstelling is:    
energielabel A

“
“

HET PROJECT
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10 WONINGEN
Harelbekestraat 1 t/m 19



Energie besparen kan door de schil van het huis 

goed te isoleren. Hierdoor gaat er minder warmte 

en dus energie verloren. Daarnaast kan er energie 

bespaard worden door energiezuinige apparatuur 

toe te passen.
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WERKZAAMHEDEN

ONDERHOUD 
& ENERGIEBESPARING

WE MAKEN ONDERSCHEID IN GEPLANDE  

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EN  

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN.

De onderhoudswerkzaamheden worden bij alle 

woningen collectief uitgevoerd.

Dit betreft de volgende werkzaamheden:

• Opnieuw voegen van de buitengevels

• Vernieuwen van het dak

• Vernieuwen van de kunststofkozijnen

• Aanbrengen van een mv-systeem

 (mechanische ventilatie)

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 

hebben wij uw toestemming nodig. Wij gaan voor

100% deelname, helpt u ons dat te bereiken?

WE BRENGEN OOK ENERGIEBESPARENDE 

MAATREGELEN AAN.

Wat zijn energiebesparende maatregelen? Dit 

zijn maatregelen om minder energie te verbruiken 

in uw woning, en het comfort in uw woning te  

verhogen.

De volgende werkzaamheden bieden wij 

aan: 

• Plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen met 

triple beglazing en ventilatieroosters

• Aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde

• Aanbrengen van spouwmuurisolatie

• De zijgevels van de hoekwoningen worden 

voorzien van een extra geïsoleerde voorzet-

gevel met dezelfde uitstraling

• Plaatsen van 6 stuks zonnepanelen bij een 

tussenwoning

• Plaatsen van 8 stuks zonnepanelen bij een 

hoekwoning



 

Energie besparen

Door de verschillende maatregelen gaat u energie besparen. In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde besparing. Met een 

aantal factoren kunnen we op voorhand geen rekening houden in de berekening. Bijvoorbeeld met uw woongedrag. Stel: u schaft een 

enorm aquarium aan, of uw huishouden wordt groter, u maakt vaker gebruik van de wasdroger of u staat dagelijks aanzienlijk langer 

onder de douche. In dat geval zal de werkelijke besparing lager zijn. Ook het weer kan van invloed zijn. Wanneer we ineens hele strenge 

winters krijgen, zult u waarschijnlijk meer gaan stoken en dus minder besparen dan verwacht. Het werkt natuurlijk ook de andere kant 

op: hoe bewuster u omgaat met uw energieverbruik, hoe hoger de besparing in de praktijk.

De totale geschatte besparing komt op € 60,00 per maand. Laurentius vraagt als 

huurverhoging voor de maatregelen € 40,00 per maand.

Voor het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen aan uw woning betaalt 

u een huurverhoging van € 40,00 per maand. Dit bedrag aan huurverhoging is opge-

bouwd uit € 28,- per maand voor de energiebesparende maatregelen, en komt op 

de netto huur, en € 12,- per maand voor de zonnepanelen wat als servicekosten zal 

worden doorberekend.

In bovenstaand overzicht vindt u de gemiddelde besparing per maatregel
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GESCHATTE BESPARING *:

12,4

56

1400

1900

GJ

m3 **

kWh

kWh

€ 24,00

€ 0,775

€ 0,224

€ 0,224
Bron: 

berekeningsmethode 

voor het bepalen van het 

energielabel, rvo.nl

De huurverhoging wordt 

pas doorgevoerd nadat 

de energiebesparende 

maatregelen zijn uitge-

voerd. 

* Tussenwoning

Triple beglazing
Dakisolatie
Spouwmuurisolatie

Gasloos maken (elektrisch 
koken) Vastrecht gasaan- 
sluiting vervalt: - €188,00p/jr.

6 Zonnepanelen (tussenw.)

8 Zonnepanelen (hoekw.)

€ 20,00

€ 14,00

€ 26,00

€ 35,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 60,00

€ 20,00

€ 28,00€ 34,00

€ 40,00

Hoeveelheid Eenheid
Eenheids

Prijs Besparing

Huur
verhoging

KRIJGT U NU 

HUURTOESLAG? 

Dan is de kans groot 

dat u meer huurtoeslag 

krijgt. De Belastingdienst 

betaalt de huurtoeslag 

aan u. U moet daarom 

zelf de verandering in uw 

huurprijs doorgeven aan 

de Belastingdienst. 

* De geschatte besparing is gebaseerd op gelijkblijvend gebruik
** besparing (+275kWh elektra verbruik)

Besparing met maatregelen (6 zonnepanelen) per maand

Huurverhoging per maand

Uw voordeel per maand
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Voordelen van energiebesparende middelen

• meer comfort en woonplezier

• energie besparen is geld overhouden

• verlagen van de totale woonlasten

• een beter milieu en minder CO2 uitstoot

UW WONING WORDT GASLOOS

Bij het energiezuinig maken van de woning 

wordt de gasaansluiting afgesloten. Dit betekent 

dat u niet meer op gas kookt maar elektrisch. 

Doordat de gasaansluiting vervalt, vervalt ook 

het vastrecht voor de gasaansluiting, ongeveer 

€ 188,00 per jaar.

Wanneer u momenteel op gas kookt biedt 

Laurentius een nieuw elektrisch kooktoestel en 

een nieuwe pannenset aan.



MAATREGELEN
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AANBRENGEN VAN SPOUWMUURISOLATIE

P. 22AANBRENGEN VAN EEN MV-SYSTEEM



Spouwmuurisolatie zorgt ervoor dat er minder warmte 

verloren gaat via de gevels, hierdoor ervaart u meer 

wooncomfort. Om de isolatie aan te brengen boren 

we gaten in uw gevels, dit kan wat geluidsoverlast ver- 

oorzaken. Daarna vullen we met een slang de spouw 

met isolerend materiaal. Vervolgens maken we de  

gaten weer dicht. We brengen de isolatie via de buiten-

zijde van uw woning aan. Dit betekent dat u hiervoor 

niet thuis aanwezig hoeft te zijn, mits wij bij de voor- en 

achterzijde van uw woning kunnen.

10

AANBRENGEN VAN 
SPOUWMUURISOLATIE
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MAATREGELEN

U kunt thuis weg
U hoeft niet thuis te blijven mits we bij 

de voor- en achterkant van uw woning 

kunnen.

Duur
3 werkdagen voor een blok van 

10 woningen 

Overlast
Boren, Geluid

Wat moet u zelf doen?
• Een strook van 1,5 meter rondom het  

 huis vrij te maken voor de steigers of  

 ladders. 

• Verwijderen of verplaatsen van   

 bloembakken, tuinbanken tegen de  

 buitenmuren. 

• Snoeien van struiken of bomen die   

 tegen de buitenmuren aan groeien.

• Toegang verlenen tot de achterzijde  

 van de woning.

3

AANBRENGEN VAN 
SPOUWMUURISOLATIE
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STEIGER
Tegen de gevels van uw woning plaatsen we een steiger waar-

op de diverse werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De 

voor- en achterdeur blijven goed toegankelijk. Wij vragen u om 

spullen die binnen 1,5 meter voor of tegen de gevel staan te 

verwijderen.
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MAATREGELEN

U kunt thuis weg
U hoeft niet thuis te blijven mits we bij 

de voor- en achterkant van uw woning 

kunnen.

Duur
12 werkdagen voor een blok van 

10 woningen

Overlast
Boren, Stof, Geluid

 

Wat moet u zelf doen?
• Een strook van 1,5 meter rondom het  

 huis vrij te maken voor de steigers. 

• Verwijderen of verplaatsen van bloem  

 bakken, tuinbanken tegen de buiten  

 muren. Denk bijvoorbeeld ook aan uw  

 naambordje aan de buitenmuur.

• Snoeien van struiken of bomen die   

 tegen de buitenmuren aan groeien.

• Toegang verlenen tot de achterzijde   

 van de woning.

We controleren het voegwerk van uw woning op 

scheuren en kapotte stenen. Waar nodig repareren 

of vervangen we deze. De zijgevels van de hoek-

woningen Harelbekestraat 1 en 19 worden voorzien 

van een extra geïsoleerde voorzetgevel met dezelfde 

uitstraling. De overige stenen van de gevels voor-

zien we van een coating.

HERSTELLEN
VOEGWERK
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We gaan het dak van uw woning vernieuwen en  

isoleren. Warmte stijgt op, het dak van een woning 

is daardoor – wanneer het dak niet goed geïsoleerd 

is – de grootste verliespost van warmte van een huis.

Op het bestaande dakbeschot brengen we nieuwe 

dakplaten met isolatie aan. Dit gebeurt via de buiten-

zijde. Op het dak worden nieuwe dakpannen gelegd.

Waar nodig plaatsen we nieuwe dakramen.  

Wanneer u al een nieuw model dakraam heeft  

demonteren wij het dakraam tijdelijk en plaatsen 

deze weer terug. We vervangen de dakgoten en  

afvoeren voor nieuwe.

TOEGANG TOT DE ZOLDER

Voor het opnieuw aansluiten van de ventilatiekana-

len hebben wij toegang nodig tot de zolder. Ook het 

dakraam moet goed bereikbaar zijn.

14

VERNIEUWEN EN 
ISOLEREN VAN HET DAK



U kunt thuis weg
U hoeft niet thuis te blijven mits we bij 

de voor- en achterkant van uw woning 

kunnen.

Duur
5 werkdagen bij een woningblok 

van 5 woningen

Overlast
Hakken/Slijpen, Stof, Geluid

Wat moet u zelf doen?
• Een strook van 1,5 meter rondom het  

 huis vrij te maken voor de steigers. 

• Verwijderen of verplaatsen van bloem  

 bakken, tuinbanken tegen de buiten  

 muren. Denk bijvoorbeeld ook aan uw  

 naambordje aan de buitenmuur.

• Snoeien van struiken of bomen die   

 tegen de buitenmuren aan groeien.

• De poort van de achtertuin niet op slot  

 te doen.

U kunt thuis weg
U hoeft niet thuis te blijven. Op enkele 

momenten zullen wij kleine werkzaam-

heden op uw zolder uitvoeren, dit doen 

wij in overleg.

Duur
25 werkdagen voor een blok 

van 10 woningen (afhankelijk van de 

weersomstandigheden)

Overlast
Geluid, stof

Wat moet u zelf doen?
• Een strook van 1,5 meter rondom het  

 huis vrij maken voor de steigers.

•  Snoeien van struiken of bomen die   

 tegen de buitenmuren aan groeien.

• Een vrije ruimte op de zolder maken 

 bij het dakraam, zodat deze goed   

 bereikbaar is.

15

MAATREGELEN

25
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PLAATSEN VAN 
ZONNEPANELEN

E

A:  Zonnepaneel/
      PV-module

C:  Meterkast
D:  Kwh meter
E:  Netkoppeling

B:  Omvormer

A

B

C D

E

A:  Zonnepaneel/
      PV-module

C:  Meterkast
D:  Kwh meter
E:  Netkoppeling

B:  Omvormer

A

B

C D

Geld besparen door een deel van uw eigen elektriciteit 
op te wekken? Door zonnepanelen op uw woning te 
plaatsen kunt u op een eenvoudige manier besparen op 
uw energierekening. U draagt bovendien een steentje bij 
aan een duurzame wereld.
Zonlicht is er overdag altijd, ook op een bewolkte dag. 
Dus zelfs op een bewolkte dag wekken de zonnepane-
len nog energie op. Zonnepanelen vangen zonlicht op 
en zetten dat om in elektriciteit. De opgewekte stroom 
kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld uw wasmachine, 
computer of oplader van uw telefoon. Verbruikt u meer 
stroom dan u op dat moment opwekt (bijvoorbeeld ’s 
avonds), dan neemt u de aanvullende stroom gewoon 
automatisch af van uw energieleverancier.

Met zonnepanelen wekt u zelf uw stroom op waardoor 
u minder stroom van uw leverancier hoeft af te nemen. 
U houdt uw woonlasten hierdoor beheersbaar. Zeker in 
tijden van stijgingen van energielasten kan dit financieel 
voordelig voor u uitpakken.

Om zonne-energie optimaal te benutten zijn de zonnepa-
nelen in een bepaalde richting naar de zon gericht.



U moet thuis blijven
We vragen u om thuis te blijven. Lukt 

dat niet? Vraag iemand anders om 

aanwezig te zijn.

Duur
1 tot 2 werkdagen.

Overlast
Geluid, stof, boren

Wat moet u zelf doen?
• De ruimte waar de omvormer komt te  

 hangen vrij maken.

• De meterkast leeg te ruimen zodat de  

 installateur bij de groepenkast kan.
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MAATREGELEN

“ de zon is een 
gratis energiebron" 

MAG IK BIJ VERHUIZING DE ZONNE-

PANELEN MEENEMEN? 

Nee, de zonnepanelen zijn eigendom van 
Laurentius en horen bij deze woning. Bij 
verhuizing blijven de panelen achter.

1-2



We vervangen de bestaande kozijnen in de woningen 

voor nieuwe kunststof kozijnen. De nieuwe kunststof 

kozijnen zorgen er met hun hoge isolatiewaarde voor 

dat het altijd behaaglijk is in huis. Kunststof kozijnen 

vragen nauwelijks onderhoud. Doordat de kozijnen 

UV-bestendig zijn verkeuren de kozijnen nauwelijks, 

daarnaast zijn ze bestand tegen alle weersomstandig-

heden en hebben een lange levensduur. 

In de nieuwe kozijnen wordt triple glas geplaatst en 

waar nodig plaatsen we een ventilatierooster. Het 

leefklimaat van uw woning zal hierdoor verbeteren. 

De luchtdoorlaat van deze roosters is zorgvuldig  

berekend zodat er voldoende verse lucht naar binnen 

komt.

De ramen van deze nieuwe kozijnen draaien, in tegen-

stelling tot de huidige kozijnen, naar binnen toe open. 

Alle ramen worden uitgevoerd als draai-kiepraam.

18

VERVANGEN VAN DE
KUNSTSTOF KOZIJNEN
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MAATREGELEN

U moet thuis blijven
We vragen u om thuis te blijven. Lukt 

dat niet? Vraag iemand anders om 

aanwezig te zijn.

Duur
2 werkdagen per woning

Overlast
Stof, geluid, boren

Wat moet u zelf doen?
Om het vernieuwen van de kunststofko-

zijnen zo soepel mogelijk te laten verlo-

pen en geen schade aan uw eigendom-

men aan te brengen vragen wij u;

• De vensterbanken leeg te maken. 

• Alle raamdecoratie (gordijnen/ luxaflex,  

 rolgordijnen, e.d.) vooraf te verwijderen.

• Een werkruimte van 1 meter aan de   

 binnenzijde vrij te maken en aan de

  buitenzijde een werkruimte van 1,5   

 meter vrij te maken.

2

VERVANGEN VAN DE
KUNSTSTOF KOZIJNEN
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TRIPLE BEGLAZING
EN VENTILATIEROOSTERS

Om uw woning energiezuiniger te maken, plaat-

sen we triple isolatieglas in de nieuwe kozijnen. 

In het triple glas is tussen de glasbladen een on-

zichtbare coating aangebracht. Deze zorgt voor 

het toelaten van de warmte van buitenaf, maar weerkaatst de 

warmte van binnen terug uw woning in. Tevens is er een gas-

vulling in de tussenliggende ruimte aangebracht welke nog 

beter isoleert. Deze zorgt voor een veel betere isolatie (minder 

kou bij de ramen).

VENTILATIEROOSTERS

Bij het plaatsen van triple beglazing worden ook nieuwe ven-

tilatieroosters geplaatst. Het leefklimaat van uw woning zal, in 

combinatie met een aan te brengen MV-systeem, verbeteren. 

De luchtdoorlaat van deze roosters is zorgvuldig berekend 

zodat er voldoende maar niet teveel verse (droge) lucht van 

buiten komt. Droge lucht is makkelijker te verwarmen. In de 

nieuwe roosters zit een Zelf Regelende 

klep die ervoor zorgt dat bij harde wind de 

luchtdoorlaat kleiner wordt. Dit zorgt voor 

een constante luchtdoorlaat en voorkomt 

dat er te veel lucht in uw woning komt. 

Indien gewenst kunnen de  roosters door 

een hendel handmatig worden gesloten.



U moet thuis blijven
We vragen u om thuis te blijven. Lukt 

dat niet? Vraag iemand anders om 

aanwezig te zijn.

Duur
2 werkdagen per woning

Overlast
Geluid

Wat moet u zelf doen?
Om het plaatsen van triple beglazing in 

de nieuwe kunststofkozijnen zo soepel 

mogelijk te laten verlopen en geen scha-

de aan uw eigendommen aan te brengen 

vragen wij u;

• De vensterbanken leeg te maken. 

• Alle raamdecoratie (gordijnen/ luxaflex,  

 rolgordijnen, e.d.) vooraf te verwijderen.

• Een werkruimte van 1 meter aan de   

 binnenzijde vrij te maken en aan de  

 buitenzijde een werkruimte van 1,5   

 meter vrij te maken.

MAATREGELEN

21

2

Werking van Triple glas
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Schone buitenlucht is nodig om de vervuilde lucht te vervan-

gen. Af en toe een raam openzetten is niet voldoende, even 

luchten is namelijk niet hetzelfde als ventileren. Gedoseerd 24 

uur per dag ventileren met verse lucht zorgt voor een beter 

en gezonder binnenklimaat. Daarom plaatsen wij in uw wo-

ning ventilatieroosters in combinatie met een centrale mecha-

nische afzuigbox. Die zorgen ervoor dat voldoende schone 

buitenlucht binnengehaald wordt. Ventileren zorgt voor het 

afvoeren van geuren en vocht, zodat schimmelvorming geen 

kans krijgt en klachten als gevolg van allergieën voorkomen 

worden.

Een CO2-sensor in de woonkamer functioneert automatisch 

en stuurt de centrale afzuigbox aan voor de afzuiging van be-

gane grond. In de badkamer wordt de centrale afzuigbox aan-

gestuurd door een vochtsensor, deze zorgt voor de afzuiging 

op de eerste verdieping. De mechanische ventilatie box wordt 

standaard automatisch aangestuurd, hier hoeft u zelf niets aan 

te doen. Met de bijgeleverde schakelaar kunt u naast de auto-

matische stand zelf kiezen voor 3 standen om de snelheid van 

de centrale afzuigbox op te voeren.

AANBRENGEN 
VAN EEN MV-SYSTEEM  
(MECHANISCHE VENTILATIE)



MAATREGELEN

U moet thuis blijven
We vragen u om thuis te blijven. Lukt 

dat niet? Vraag iemand anders om 

aanwezig te zijn.

Duur
1 of 2 werkdagen per woning

Overlast
Stof, geluid, boren, zagen

Wat moet u zelf doen?
• De ruimte waar het mv-systeem komt  

 te hangen vrij maken.

23
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Bij de uitvoering van het project kunt u wekelijks met al uw vragen terecht bij de projectleider 

van Geluk Groep, tijdens het inloopspreekuur. We informeren u voor de start van het project 

waar en wanneer we het spreekuur houden. U bent van harte welkom.

SPREEKUUR
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INFORMATIE

Laurentius en de Geluk Groep doen er samen
alles aan om de overlast tot een minimum 
te beperken

OVERLAST & SPREEKUUR

De werkzaamheden brengen overlast met zich 

mee, uiteraard doen wij er alles aan om deze voor 

u te beperken. In deze brochure leest u bij de werk-

zaamheden wat u aan overlast kunt verwachten en 

wat we van u vragen zodat wij de werkzaamheden 

goed kunnen uitvoeren.

START WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

de Geluk Groep. We verwachten in mei 2020 te  

starten en eind juni klaar te zijn. Voor we starten 

ontvangt u van ons nog meer informatie met de 

exacte data en tijden.

WERKTIJDEN

Wij werken van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 

uur. Houdt u hier rekening mee? Wij vragen u om ervoor te zorgen 

dat de vakmannen in uw woning kunnen wanneer dit nodig is. Vooraf 

maken we hiervoor met u afspraken. Kunt u op de afgesproken data 

niet thuis zijn? Dan vragen wij u om iemand anders te regelen om 

toegang tot uw woning te krijgen. Lukt dat niet? Maakt u dan een 

afspraak met de projectleider van Geluk Groep.

OVERLAST

Natuurlijk vertellen wij u het liefst dat u van de werkzaamheden niets 

merkt. De praktijk is dat groot onderhoud gepaard gaat met geluids-

overlast, stof, werklieden, en veel bedrijvigheid en auto’s in de straat. 

Om onze werkzaamheden uit te voeren maken wij gebruik van steigers, 

materiaalcontainers, afvalcontainers, een schaftunit en een kraan. Ook 

de parkeerdrukte in de straat en aangrenzende straten zal toenemen.

Bij de werkzaamheden aan het dak, de kozijnen en de beglazing  

zorgen wij dat uw woning aan het einde van de werkdag altijd wind- en 

waterdicht is.

?



 

PLANNING

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Het totale project duurt ongeveer 2 maanden.  
Een exacte indeling van de planning ontvangt u voor de 
start van de werkzaamheden

26

e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.



 

e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.
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Om u een indruk te geven hoe de woningen er na de renovatie uit 

komen te zien, hebben wij een impressie laten maken. De gekozen 

kleuren en materialen kunnen in werkelijkheid afwijken van deze af-

beelding, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

IMPRESSIE



CONTACTPERSONEN
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PROJECTLEIDER VAN HET ONDERHOUDSBEDRIJF GELUK GROEP

Eddy is projectleider en regelt op de bouw diverse zaken waaronder het 

bewaken van de planning. Wekelijks is er ter plaatse op het project een 

spreekuur waar u vrij kunt inlopen.

E-MAIL. e.horyon@gelukgroep.nl  T. 06-127 94 190

Eddy Horyon

TEAMLEIDER VAN HET ONDERHOUDSBEDRIJF GELUK GROEP

De dagelijkse werkzaamheden op het project staan onder leiding van onze 

teamleider Marthijn Visscher. Marthijn is dagelijks op het project aanwezig 

tijdens de uitvoeringsperiode.

T. 06-139 07 144

Marthijn Visscher 

WIE SPREEKT U 
AAN BIJ WELKE VRAGEN?
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Tijdens de uitvoering komt u veel medewerkers tegen, 
wie spreekt u aan voor welke vragen? 

PROJECTLEIDER VASTGOED VAN LAURENTIUS

Jacco is projectleider bij Laurentius. Hij zorgt in samenwerking met Ge-

luk Groep dat we het project naar volle tevredenheid en volgens de ge-

maakte afspraken uitvoeren. Hij is om de week aanwezig bij het spreek-

uur waar u vrij kunt inlopen.

E-MAIL. j.de.wit@laurentiuswonen.nl   T. 076-56 44 636

Jacco de Wit

MEDEWERKER BEWONERSCOMMUNICATIE VAN LAURENTIUS

Sandra is medewerker bewonerscommunicatie, en voor de bewoners 

het aanspreekpunt bij Laurentius. Ze verzorgt samen met Geluk Groep 

alle communicatie over het project richting de bewoners. Zij is om de 

week aanwezig bij het spreekuur waar u vrij kunt inlopen.

Sandra van der Hoff

E-MAIL. s.vander.hoff@laurentiuswonen.nl   T. 076-56 44 691



NOTITIES

NOTITIES

Schrijf hier uw vragen die u Laurentius of Geluk Groep wilt stellen bij het huisbezoek. 

Zo heeft u alle vragen bij de hand en kunt u niets vergeten.





Vestigingsadres:  

Loevesteinstraat 20

4834 ED Breda 

T 076 56 446 44

E info@laurentiuswonen.nl

Postadres:

Postbus 2199

4800 CD Breda

Hoofdvestiging

Industrieweg 2 

4675 RA Sint Philipsland

T 0167 577 200 

E info@gelukgroep.nl

Nevenvestiging 

Visserijweg 3-3

4311 RW Bruinisse

T 0111 483 200

Dit project is een samenwerking van:


