
Informatie rapport;
Het verschil tussen belofte 

en werkelijk resultaat.
Op basis van de eerdere 107



Naar onze Facebook

Beste lezer,

als initiatiefnemer van de “107 van Rheden”
willen we u graag aan de hand van de aan u verstrekte info.

informeren over de ervaringen en resultaten die de verduurzaming
van vivare in combinatie met de uitvoerende partijen 

tot nu toe opgeleverd heeft.

Zodat u in tegenstelling tot vele mensen voor u, 
een wel overwogen beslissing kunt nemen 

en alert kunt zijn als u de akkoord wel afgeeft.

Maar vooral ook hoe u invloed kunt uitoefenen
om een deugdelijk resultaat af te dwingen 

als deze toch anders dreigt te lopen.

Dus neemt u deze info op uw gemak door 
en vult u a.u.b. ook onze petitie in
met daarin we 6 eisen aan vivare.
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Wat vertellen ze hier in niet
en wat is het werkelijke situatie.

1+3) men spreekt over onderhoud, maar geven aan 
dat ze toestemming nodig hebben van tenminste 70%

die 70% geld alleen voor een renovatie niet voor onderhoud.
Bij onderhoud mag vivare wel verbeteringen aan de woning toepassen 

maar die mogen NOOIT tot onnodige overlast of gebreken leiden.

2a+4) vivare is opdrachtgever
de bewoners consulent is in dienst van uitvoerende partij niet vivare

juridische is het zo dat bij geschillen het alleen gaat om de twee partijen die een 
overeenkomst hebben u heeft een overeenkomst met vivare niet met de 
uitvoerder. Dus klachten en geschillen behoren juridische gezien tot vivare.

2b) uw woning zou energiezuiniger worden.
Maar is dat ook zo?

Wat ze u niet vertellen is dat uw ingebouwde ventilatie vervangen wordt voor een 
mechanische ventilatie dat 24-7-365 aan moet staan, stroom verbruikt en 

onderhouden moet worden.

3) Informatie, communicatie en bereikbaarheid
maar is deze wel compleet en hoe is die communicatie?

Over de informatie kan kunnen we kort zijn die is onvolledig 
en de communicatie is al helemaal niet beter.

verder in dit rapport leest u ook waarom.

Maar dan over de materialen en uitvoering



5a) De EPS parels in uw spouw

Met deze korrels wordt uw spouw
dus bij de beton woning was dat tussen 
het beton en buitenmuur,
dit word onder druk volgespoten.

5b) De ventilatie roosters

Dit zijn die roosters u die bij de 
betonwoningen aan de voor en 
achterzijde zijn bevestigd.
Die enorm veel kou het huis in trekken.
Omdat die ruimte niet zonder eigen 
kosten geïsoleerd wordt.

5c) minder last van vocht en tocht

helaas is dit absoluut niet het geval.
Door het opvullen van de spouw kan vocht juist 
slechter weg en veroorzaakt vochtplekken in het 

metselwerk die bij verschillende mensen zelfs
ook het huis in trekt.

Ook de ventilatie levert al problemen op.
Warmte wordt uit de woning naar buiten 
getrokken en de buitentemperatuur komt via 

de roosters juist het huis in.

Dus u gaat straks meer bijstoken en bij koelen.



6) De dakisolatie

Deze platen zijn op zich prima.
Wij weten niet in hoeverre het gebruik 
hiervan verschild tussen een dak met 
pannen of met leer.
Maar bij de daklere daken ging deze 
zonder pardon over de al liggende 
bedekking heen.

7) HR++ glas

De ++ staat voor de aantal lagen glas.
Dus u krijgt dubbel glas met daarop 
een beschermlaag.
Die de kou/warmte moet gaan weren.
Op zich zelf alleen maar goed mits 
de ventilatie en isolatie als geheel deugd.

De kozijnen worden dus net als eerdere renovatie, 
niet vervangen maar opgelapt, met epoxy of kleine 

herstel stukjes. Dus als deze tocht blijft dat zo.



8) Climarad

op dit vlak verschillen de betonwoningen 
en metselwoningen enorm.
Waar dit Climarad systeem werkt dus 

onafhankelijk per ruimte en niet als 
een gekoppeld systeem.
zoals bij de beton woningen.

heel groot verschil dus.
Of dit ook goedkoper en beter is 
moet nog blijken.

Maar slechter als dit prutswerk kan bijna niet.
Maar mocht u toch dit soort zaken gaan tegen,
komen maak dan meteen uw bezwaar kenbaar
en wacht niet tot de installatie klaar is!



9) gevelbekleding

Als u houtwerk aan uw gevel heeft wordt deze 
vervangen en raden we u aan goed op te letten

op het volgende;

A)achter het hout kan de spouw bloot komen te 
liggen en dan dus ook het EPS dat daar uit puilt.
Dit zal dus ook in uw tuin terecht komen en wordt 
niet altijd even netjes achtergelaten.

B) Het isolatie materiaal wordt niet altijd volledig 
vullend aangebracht.

Er wordt dan erg makkelijk gegrepen naar purschuim.
Dus tip om even op te letten.
Andere tip is dat het kan gebeuren dat ze wel op één 

dag alles verwijderen.
Maar niet ook weer dicht maken.
Waardoor die oppervlakte dus is blootgesteld aan          

alle weersomstandigheden.

C) Eenmaal dicht is alles voor het oog netjes maar of 
dat zo is weet u dus alleen als u op de 

werkzaamheden gelet heeft.

Ook hier geld.
Vertrouwd u het niet of bent u niet tevreden?
Niet wachten maar meteen aangeven en laten 

oplossen.
Laat u niet afwimpelen met smoesjes.
Komt u er niet samen uit?

Werkzaamheden laten stoppen en klagen bij vivare.
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Wat u onderling kunt overeen komen is prima
maar als dit niet lukt  moet u dus echt bij Vivare zijn en bij niemand anders.

Zoals het er staat is het ook letterlijk.
Als u ergens niet naar vraagt gaan zij het u zeker niet vertellen.

Twee zaken als advies.
1) Eis een plan schema en dat u op de hoogte wordt gehouden 

van eventuele wijzigingen.
Laat u niet afwimpelen met smoesjes over dat planningen kunnen veranderen.

Als ze personeel op een plek kunnen krijgen 
kunnen ze u daar ook over informeren.

2) geef niet zomaar uw huissleutel af
zodat ze naar eigen inzicht in en uit kunnen.

Waarbij jij maar moet hopen
dat dit geen extra overlast of gebreken met zich mee neemt.
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Hoe zit het nu eigenlijk;
vivare werkt in ons geval met 
twee aannemers in geval van de
verduurzaming is dat Hemink en die werkt op zijn beurt weer met
verschillende onderaannemers die elk een deel van alle werkzaamheden
doet. 
Het kan dus zijn dat één van die onderaannemers u benaderd.
Maar het is te vaak gebeurt dat een partij onaangekondigd morgens vroeg 
op stoep staat of zelf al aan het werk gaat.
Hier hoeft u geen genoegen mee te nemen schroom niet om deze te 
stoppen uw bezwaar kenbaar te maken en als iets echt niet uitkomt komt.
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1)  Geld dus alleen voor een renovatie en 
in geval van een renovatie heeft u recht op een onkosten/overlast vergoeding. 

2)  Dit gebeurde bij de betonwoningen totaal niet
dus durf te vragen en ga niet zitten wachten!

3)  dit is een mooie belofte die hopelijk voort is gekomen uit de ervaring met 107
maar weest bewust en alert op dat toezeggingen ook nagekomen worden.

4)  ook hier geld hopelijk geleerd van de 107
dus zorg dat u die planning ook echt aan voorhand krijgt en dat deze ook klopt.

5)  ook hier lijkt geleerd te zijn van 107
zorg dat u deze melding ook altijd bij vivare doet.
Maak overal foto’s van en ook als er geen reactie komt van de eventuele oplopende
schade zodat u kun aantonen dat de schade in de tussentijd groter is geworden.

6) zie punt 2

7) ook geleert van de 107 https://youtu.be/9Hx87NfSroc
Mooi verhaal maar niet blind op vertrouwen

8)  onder de 107 is veel geklaagd over tal van zaken
daar is op verschillende manieren wel of niet op gereageert dus wees geen muis!

9) zie punt 8

10) zie punt 8

11)  die is niet altijd toegankelijk 
en zeker niet als de contact persoon idd regelmatig op pad is
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1)  Zorg dat u uw klacht altijd ook bij vivare legt 
de uitvoerder heeft nog al de neiging om zaken te willen verdoezelen
door u (met halve maatregelen) af te wimpelen.

Doe dit altijd per mail en vraag altijd om een ontvangst bevestiging en stel een 
termijn van reageren (10 werkdagen is in degelijk geval gangbaar)

afhankelijk van de klacht des noods de werkzaamheden pas weer laten hervatten 
tot hier een oplossing voor is.

2)  een planning kan en mag altijd veranderen
Maar U mag verwachten en dus ook eisen dat u hier in gekend wordt.

3)  de rust woning is één van de woningen die binnen het project valt.
Wees er dus bewust van dat deze sober en beperkt van inrichting is.
Bovendien kan het zijn dat er rond die woning ook gewerkt wordt.

4)  hoe eerder ze de 70% kunnen claimen des te eerder ze kunnen starten
maar laat u des ondanks niet dwingen tegen uw wil in.
Ondanks dat ze u anders willen laten denken bent en blijft u de 
baas over uw eigen woning.
Ook als ze u proberen te dwingen met een kort geding.

5)  de werknemers houden onderling absoluut geen rekening met die 1.5M
natuurlijk is er een mate van redelijkheid op beide vlakken en natuurlijk is het een 
kleine moeite om rekening met elkaar te houden.
Maar dit geld wederzijds!

6) hou er rekening mee dat u dit niet vergoed krijgt.
Dus rekening houden heeft wel zijn grenzen als iets ondervang of onherstelbaar is.
Dus als u iets echt niet kan of wil eis dan ook dat er rekening met jou gehouden 
wordt. Het is immers uw woning en woongenot!



Niet Type 2?
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1)  U krijgt normaal transparant glas
dus als u nu bewerkt of matglas heeft die raakt u dus kwijt.

2)  regenwater wordt niet altijd terug gegeven aan de natuur
het kan zijn dat ze uw gaat aansluiten aan uw riool.

3)  onder uw dakpannen zit mogelijk asbest.
Bij de betonwoningen lagen er asbestplaten 
op het schuurtje en die zijn toen verwijderd,
door mensen in speciale pakken.
In ons geval was dit een klusje van uren om 
het asbest te verwijderen.
Maar er zijn woningen geweest waarbij het 
schuurtje dagen lang zonder bedekking heeft 
gezeten voordat die weer voorzien werd van 
nieuwe dak bedekking.

Voor een klein schuurtje is dat 
relatief snel en makkelijk op te 
lossen.
maar wat nu als het om het dak
van uw woning gaat?

Hierover lees je niets in het info
pakket en ik zou daar dus zeker 
meer duidelijkheid om vragen.
En vraag daarbij ook vooral om een
duidelijke planning.

Uw woning komt hiervoor zeer waarschijnlijk in de stijgers te staan en de toegang
wordt mogelijk beperkt van wegen afzettingen.



4)  kleuren van de afwerking verschilt per woning.
U krijgt hier mogelijk geen keuze in.

5)  schilderwerk komt qua kleur overeen met de kleur van de kozijnen
dit zal zeer waarschijnlijk wit zijn

Dan wat zaken die niet genoemd wordt is uw in uw infopakket

- deurbel
vele huizen hebben afhankelijk of die in de tussen tijd vervangen is,
een deurbel die in de deur verwerkt zit.
U krijgt een andere voordeur en achterdeur.
Dus dan raakt u die bel kwijt.
U krijgt daarvoor een andere terug.
Als u om wat voor reden dan ook die bel wil behouden moet u daar dus wel even 
over communiceren en er op letten dat de gemaakte afspraak nagekomen wordt!

- huisnummer,
alle Huizen krijgen een huisnummer dat onderdeel uitmaakt van de geplande 
uitstraling dus net als uw deurbel moet u die wel even veiligstellen als u die wil 
behouden!

- brievenbus,
ook hier geld andere deur andere brievenbus nu verwacht ik niet dat dit u heel 
veel zou uitmaken of die anders is.
Maar als u een sticker “Ja-Nee” of “Nee-Nee” op uw brievenbus of op de deur 
heeft zitten, moet u dat wel weer even regelen.

- buitenverlichting,
net als de de eerder genoemde zaken gaat ook uw buiten verlichting er aan 
geloven en als u die dus wilt behouden moet u hier wel over communiceren!



- afdak boven uw voordeur,
niet Elke woning heeft al een afdak maar het kan
heel goed zijn dat u die of toch nog krijgt of juist 
dat deze verdwijnt.
Als u die krijgt kan het zijn dat ze daar net als bij 
de betonwoningen er verlichting in aanbrengen.

Wees er dan in dat geval alert op als u de 
verlichting nu van binnenuit aan en uit kan en wil
blijven zetten dat u deze mogelijkheid behoud.
Dus vraag daar naar en maak duidelijke afspraken.

- kosten van de nieuwe ventilatie,
op dit moment heeft u nog een kosteloze ventilatie
omdat deze roosters al in uw ramen zijn verwerkt.
Daarnaast heeft u in verschillende ruimtes een 
ontluchtingspijp in uw plafond.
Die samen voor aan en afvoer van lucht zorgen.
Maar daar gaat een deel van weg.
Uw HR++ ramen krijgen niet allemaal die roosters.
Uw ontluchting op wordt mogelijk omgeleid of zelfs
helemaal verwijderd.
Het nieuwe ventilatie systeem moet dit gaan over nemen.
Maar die werkt op stroom en heeft onderhoud nodig.
En niemand weet in welke mate uw energie besparing opweegt tegen de 
verhoogde energie kosten.

En Vivare is er ook nog niet over uit hoe de onderhoudskosten zullen zijn en of zij 
die op zich gaan nemen of dat u die kosten gaat krijgen.
Daarom staat in onze petitie dat eventuele extra kosten als gevolg van de 
aanpassingen aan de woning voor rekening moeten zijn van Vivare.
Dus wees hier alert en kritisch op en laat u geen loer draaien!



- hang & sluitwerk van uw ramen en deuren.
Hoewel Alle kozijnen alleen wat bijgewerkt worden, krijgt u een andere voor-
achter deur.
Die deuren zijn al afgewerkt en al dus dat is niet zo spannend.
Echter het houtwerk aan de binnenkant wordt niet mee genomen in het 
schilderwerk.
Dit soort “persoonlijke afwerking” want er wordt gesteld dat het uw persoonlijke 
smaak is hoe u dat wenst te hebben is dus letterlijk voor uw eigen rekening.
Dit si dus de reden dat we in de petitie hebben staan dat we recht hebben p een 
onkosten/overlast vergoeding.
Zodat  daarmee afwerking en herstel als gevolg van alle werkzaamheden c.q. 
aanpassingen daarvan kunt bekostigen.

- uw schuurtje in de tuin,
als u een schuurtje in de tuin heeft die bij de woning hoorde.
Let wel! dus niet ééntje die u zelf gebouwd heeft!
Kan het zijn dat deze net als bij de betonwoningen ook meegenomen wordt.
Zeker als daar dan ook nog een asbest dak op zit.
Deze wordt dan mogelijk bekleed met hout en de asbesthoudende dak 
bedekking wordt dan vervangen.
Maar die schuurt nu al veelvoudig kapot.
ook deze zullen allemaal veranderen en niet alles wordt even netjes afgewerkt.
Zo wordt de buitenkant van uw schuurdeur wel
geschilderd maar uw binnen kant niet.
Dus zorg dat u VOORAF aangeeft als u iets zelf 
wil afwerken.
Zoals uw kozijnen en schuurdeur.
En als uw schuurtje zoals op deze foto een
“2-onder-één-kap is” maak dan 
duidelijk afspraken over het los en weer
vast maken van eventuele schutting delen.
En laat niet afpoeieren moet de smoes dat
dit uw eigen verantwoordelijkheid is.





Bij te veel twijfels 
NIET akkoord gaan !

Ook niet als die 70% er al is
bewaar een kopie van je

ingevulde besluit!!!









Hoe gaat u 2021 tegemoet?
hoopt u dat het mee valt,

of start u uw nieuwe jaar echt
met uitzicht op verbetering?

Heeft u nog aanvullende vragen, tips op/aanmerkingen.
Laat deze dan vooral aan ons weten.

Via de facebookgroep “107vanrheden” vind u ook onze 
nieuwsbrieven en andere info die we op de site hebben staan.

107+195 = 302!

Samen staan we sterk

www.mmanagement.org/de-107-van-rheden
www.facebook.com/groups/2657833101145113


