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Opties tijdelijke huisvesting
In dit document vindt u de meest gestelde vragen over tijdelijke huisvesting gedurende de
versterkingswerkzaamheden van uw woning. Wanneer er nog onduidelijkheden zijn of u
heeft een vraag die u niet beantwoord ziet, neem dan gerust contact op met uw woonbouwbegeleider.
Optie 1: Bedrijfsbureau BI regelt tijdelijke huisvesting voor u
U kunt ervoor kiezen om de tijdelijke huisvesting door Bedrijfsbureau BI te laten regelen.
Wij overleggen dan met u welke mogelijkheden er zijn. U kunt denken aan een
recreatiepark, bed & breakfast, camper of een tijdelijke woonunit op het erf.
Wat er in de tijdelijke huisvesting aanwezig is, is afhankelijk van de keuze die wordt
gemaakt. Waar mogelijk denken we graag met u mee als er bijzondere of extra wensen
zijn.
De tijdelijke woonunit van Bedrijfsbureau BI
Wanneer er sprake is van een tijdelijke woonunit dan wordt deze gestoffeerd (dat wil
zeggen met vloerafwerking en raambekleding) geleverd. Verder zit er standaard een
keukenblok in, een koel-vriescombinatie, elektrische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en
combi-oven. In overleg met u en de verhuizer gaat een gedeelte van uw meubelen naar de
unit. Uw overige inboedel wordt opgeslagen bij de verhuizer. Persoonlijke zaken als
juwelen, computers en huisdieren neemt u zelf mee. U zorgt zelf voor het onderkomen van
uw huisdier(en).

Wanneer u gebruik maakt van de tijdelijke woonunit van Bedrijfsbureau BI:
• Welk sanitair is er aanwezig?
Het sanitair bestaat o.a. uit een toilet, wastafel met spiegel en planchet, een douche(bak)
en een aansluiting voor de wasmachine en droger.
• Is er Internet en CAI aanwezig?
In de woning wordt goedwerkende WIFI + CAI geïnstalleerd voor TV (indien noodzakelijk).
• Kunnen er aanpassingen worden gemaakt aan de tijdelijke huisvesting?
Het is niet toegestaan om zelf in de woning te klussen en zaken aan te passen. U kunt van
tevoren bij ons aangeven of er bijzonderheden zijn. Er wordt dan gekeken of het beheer
deze wensen kan uitvoeren.
• Zijn de tijdelijke woningen voorzien van rookmelders en koolmonoxidemelders?
Dit is afhankelijk van de gekozen locatie. In de tijdelijke woonunits zijn rookmelders
aanwezig, koolmonoxidemelders worden niet geplaatst daar er geen gasaansluiting komt in
de woningen: er kan dus geen koolmonoxide vrijkomen uit aardgasverbranding.
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Wanneer u gebruik maakt van de tijdelijke woonunit van Bouwimpuls:
•

Welk sanitair is er aanwezig?
Het sanitair bestaat o.a. uit een toilet, wastafel met spiegel en planchet, een
douche(bak) en een aansluiting voor de wasmachine en droger.

•

Is er internet en CAI aanwezig?
In de woning wordt goedwerkende WIFI + CAI geïnstalleerd voor TV (indien
noodzakelijk).

•

Kunnen er aanpassingen worden gemaakt aan de tijdelijke huisvesting?
Het is niet toegestaan om zelf in de woning te klussen en zaken aan te passen. U
kunt van tevoren bij ons aangeven of er bijzonderheden zijn. Er wordt dan gekeken
of het beheer deze wensen kan uitvoeren.

•

Zijn de tijdelijke woningen voorzien van rookmelders en koolmonoxidemelders?
Dit is afhankelijk van de gekozen locatie. In de tijdelijke woonunits zijn
rookmelders aanwezig, koolmonoxidemelders worden niet geplaatst daar er geen
gasaansluiting komt in de woningen: er kan dus geen koolmonoxide vrijkomen uit
aardgasverbranding.

Wanneer u gebruik maakt van een andere vorm van tijdelijke huisvesting bespreken we dit
in een individueel gesprek met u.
Optie 2: U regelt zelf een tijdelijke woning
Wanneer u ervoor kiest om zelf tijdelijke huisvesting te regelen dan zijn er verschillende
mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
-

Bij (of in het huis van uw) familie/vrienden/kennissen
Huurwoning via woningcorporatie of particulier
Bed & breakfast
Recreatieparken (bijvoorbeeld Schildmeer in Steendam, De Bloemert in Zuidlaren,
Borgmeren in Harkstede of Zandstrandpark in Delfzijl)
Caravan of camper

De mogelijkheden zijn uiteraard afhankelijk van gezinssamenstelling, beschikbaarheid en
seizoensinvloeden.
Wanneer u er voor kiest om de tijdelijke huisvesting zelf te regelen dan bent u zelf
verantwoordelijk voor de contacten met de verhuurder, het tekenen van een
huurovereenkomst, de betaling enzovoort.
Welke vergoeding krijg ik als ik zelf tijdelijke huisvesting regel?
Indien u de keuze heeft gemaakt om zelf te zorgen voor tijdelijke huisvesting en dit ook
formeel heeft bevestigd, dan is de vergoeding totaal € 1400,- netto per maand. Van dit
bedrag betaalt u alle kosten zoals huur, gas/water/licht, internet en opslagkosten voor uw
inboedel. De kosten voor de verhuizing hoeft u hiervan niet te betalen, deze declareert u
bij de aannemer (op basis van de offerte die u ons van tevoren heeft overlegd).

www.bedrijfsbureau-BI.nl

3

“Wij maken ons samen sterk
voor uw veilige thuis”

Uitzonderingen
Gezinnen met zorg en gezinnen met meer dan vijf gezinsleden die aantoonbaar een
duurdere woning moeten huren, kunnen na overleg, op basis van hun huurovereenkomst of
een factuur, een hogere vergoeding krijgen. Maximaal is dit € 1960,- netto per maand. Dit
geldt ook voor woningen met “bedrijvigheid aan huis” welke aantoonbaar staan
ingeschreven bij de KvK op het betreffende adres.
Hoe wordt de vergoeding uitbetaald?
De vergoeding wordt bepaald op basis van de duur van de werkzaamheden zoals
beschreven in de aannemingsovereenkomst. U hoeft geen factuur te overleggen. Wanneer
de woon-bouwbegeleider heeft vastgesteld en aan u heeft bevestigd dat de eigen woning
volgens afspraak is achtergelaten, maakt de NCG het gehele bedrag in één keer over op
het rekeningnummer dat u heeft ingevuld op de subsidieaanvraag.
Indien de werkzaamheden uitlopen volgt er een extra vergoeding naar rato. Indien de
werkzaamheden eerder zijn afgerond hoeft u de reeds betaalde vergoeding niet terug te
betalen.
Let op: de vergoeding wordt niet uitbetaald aan huurders van een woning maar altijd aan
de eigenaar.

De verhuizing
In hoeverre word ik geholpen bij het voorbereiden en gereed maken van de inboedel
voor de verhuizing (denk aan verhuisdozen, demonteren van meubelen e.d.)?
Indien u kiest voor tijdelijke huisvesting onder eigen regie dan regelt u zelf een Erkend
Verhuisbedrijf. U laat van tevoren de offerte van het verhuisbedrijf goedkeuren door ons.
U betaalt de factuur van de verhuizer eerst zelf waarna u na het terug verhuizen de
factuur declareert bij de aannemer. De kosten voor opslag van de inboedel betaalt u zelf
uit de vergoeding.
Kiest u ervoor om de tijdelijke huisvesting door Bedrijfsbureau BI te laten verzorgen? Dan
gaat de factuur voor verhuizing en/of opslag van de inboedel rechtstreeks naar
Bedrijfsbureau BI c.q. de aannemer die het uitvoeringsontwerp uitvoert. Het verhuisbedrijf
kan, indien noodzakelijk, de verhuisdozen voor u inpakken. Dé- en montage van bedden en
kasten kan eventueel door het verhuisbedrijf worden gedaan. Dit overlegt u met de
verhuizer. Bij het terugverhuizen naar uw eigen woning pakt u zelf de dozen weer uit.
Persoonlijke zaken als juwelen, computers en huisdieren neemt u zelf mee terug.
Mag ik zelf ook spullen verhuizen (i.v.m. antiek of erfenis)?
Ja, dat mag. Spullen die u zelf verhuist bent u zelf aansprakelijk.
Hoeveel tijd heb ik om van mijn eigen woning naar de tijdelijke huisvesting te
verhuizen?
U heeft minimaal een week en maximaal 10 werkdagen de tijd. Dit is gerekend vanaf de
dag dat de sleuteloverdracht van de tijdelijke huisvesting heeft plaatsgevonden tot het
veren van uw eigen woning.
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Hoeveel tijd heb ik om van de tijdelijke huisvesting weer terug te verhuizen naar mijn
eigen woning?
In geval van een bouwkundige versterking van uw woning heeft u maximaal 7 werkdagen de
tijd om weer terug te verhuizen. Gerekend vanaf de dag dat uw eigen woning aan u is
opgeleverd.
Vertrek uit de tijdelijke huisvesting
Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden aan uw eigen woning afgerond zullen zijn, zal
de beheerder wederom een afspraak met u maken voor de sleuteloverdracht van de
tijdelijke huisvesting. Daarbij maken we gezamenlijk een ronde door de woning en stellen
we een opleveringsrapport op. U levert vervolgens de sleutels in.
Wie sluit internet, telefoon en tv (weer) aan?
Uitgangspunt is dat de tijdelijke huisvesting wordt opgeleverd met een goed werkende
WIFI installatie waarbij de eigenaar-bewoner(s) zelf verantwoordelijk zijn voor de
koppeling met de WIFI. Dit geldt ook voor de situatie waarbij men weer terug gaat naar de
eigen woning. Waar nodig kan assistentie worden verleend.
Hoe zit het met dieren zoals paarden, honden, katten, een aquarium en volières?
U bent zelf verantwoordelijk voor de verhuizing en verzorging van uw (huis-)dieren.

Het verhuisbedrijf
Onze Erkende Verhuizer helpt u graag om de verhuizing vlekkeloos en zonder zorgen te
laten verlopen. Zij ondersteunen u bij alle stappen.
Wat kunt u van hen verwachten?
Zij bellen u om een afspraak te maken bij u thuis. Zij doen dan een rondgang door de
woning om uw huisraad te inventariseren. Daarna gaan zij als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.

Zij plannen samen met u een geschikte verhuisdatum.
Zij sturen u de bevestiging met de gemaakte afspraken.
De verhuisdag. Uw spullen worden verhuisd naar uw tijdelijke woning/naar de opslag.
Is uw eigen woning gereed? Dan verhuizen zij uw spullen terug.

Wat verwacht de verhuizer van u?
Samen met de bevestiging stuurt de verhuizer u ook de voorbereidingstips toe. Er zijn nu al
een paar zaken waar u rekening mee kunt houden:
1. Voer alvast de spullen af die niet mee verhuizen.
2. Zorg dat alles schoon is voor u het inpakt.
3. Wanneer u begint met inpakken: schrijf op de sticker op de doos naar welke ruimte de
doos gaat (en eventueel globaal wat in de doos zit)
Verhuisdozen
Tijdens de inventarisatie zal de verhuisadviseur een inschatting maken van de benodigde
hoeveelheid dozen voor uw verhuizing. Zij rijden elke woensdag een route voor het
bezorgen en afhalen van de verhuisdozen. Graag ziet de verhuizer dat u zoveel mogelijk
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losse spullen inpakt in de geleverde verhuisdozen. Items die niet in een standaard
verhuisdoos passen, pakken zij in op de verhuisdag. De verhuizer haalt de dozen bij u op
wanneer u gesetteld bent in uw tijdelijke woning. De verhuisdozen blijven eigendom van
de verhuizer.

Opslag
Wat gebeurt er met mijn spullen?
Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt in het overleg tussen u, de woonbouwbegeleider en de coördinator tijdelijke huisvesting, wordt uw inboedel opgeslagen.
Opslag is dus maatwerk en zal na goedkeuring worden uitgevoerd door een Erkende
Verhuizer.
Indien de tijdelijke huisvesting door Bedrijfsbureau BI wordt geregeld en wij ook de
verhuizing voor u coördineren dan is tijdens de verhuizing uw huisraad verzekerd middels
het garantiecertificaat van onze verhuizer. Dit geldt ook voor de inboedel die door onze
verhuizer tijdelijk wordt opgeslagen in zijn opslag.
De opslag vindt plaats in een geconditioneerde opslaghal. Deze moderne containerhal is
uitgerust met goede klimaatbeheersing. Uw inboedel wordt bij het verhuizen in een
container geplaatst welke in uw aanwezigheid wordt verzegeld. Deze container wordt naar
de opslaglocatie vervoerd en daar opgeslagen. Zodra u terug verhuist naar uw eigen woning
zal deze container uit de opslag gehaald worden en bij u op locatie ontdaan worden van de
verzegeling.
Let op! U dient met uw eigen inboedelverzekeraar afspraken te maken aangaande de
verzekering van uw huisraad gedurende de periode dat deze in de tijdelijke woning staat.

Vaste lasten
Wie betaalt wat?
Wanneer u gebruik maakt van een vorm van tijdelijke huisvesting van Bedrijfsbureau BI
hoeft u maar voor één woning vaste lasten te betalen. Feitelijk zijn dit de vaste lasten ten
aanzien van de eigen woning. De vaste lasten van de tijdelijke huisvesting zijn voor
rekening van Bedrijfsbureau BI c.q. de uitvoerende aannemer.
Kiest u voor het zelf organiseren van tijdelijke huisvesting dan ontvangt u €1400,- per
maand. Van dit bedrag betaalt u alle kosten zoals huur, gas/water/licht, internet en
opslagkosten voor uw inboedel.
Hoe zit het met de stroom die de aannemer gebruikt, wordt dit vergoed? En wie regelt
dat?
Bij aanvang en afloop van de werkzaamheden neemt de aannemer de meterstanden van
elektriciteit op. De stroom die in die tussentijd is verbruikt, wordt aan u vergoed op basis
van de gemiddelde kostprijs voor energie te weten 0,22 ct per kWh (eventueel na
verrekening van de opbrengst van zonnepanelen). Deze vergoeding wordt binnen drie
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maanden na oplevering van de woning aan u betaald door de aannemer. Water wordt niet
tot weinig gebruikt en wordt niet aan u vergoed.
Moet de provider voor televisie, telefonie en internet tijdelijk worden opgezegd of
wordt dit mee verhuisd?
Uitgangspunt is dat de tijdelijke huisvesting wordt opgeleverd met een goed werkende
WIFI installatie en een aansluiting voor tv. De keuze is aan u of u uw internetverbinding
mee wilt verhuizen. U regelt dit dan zelf.

Sleuteloverdracht en overige zaken
Sleuteloverdracht bij betrekken tijdelijke woning
Bij de sleuteloverdracht wordt u in de tijdelijke woning ontvangen door de beheerder van
die woning of door iemand van Bedrijfsbureau BI. U ontvangt informatie over de woning en
u krijgt uitleg over de werking van de gebouw-gebonden installaties en keukenapparatuur.
Uiteindelijk wordt er een zogenaamde ‘staat van oplevering’ getekend door zowel de
bewoner en de beheerder.
Sleuteloverdracht bij verlaten tijdelijke woning
U maakt samen met de beheerder een rondgang door de woning en tekent wederom beiden
een ‘staat van oplevering’.
Bij de sleuteloverdracht van uw eigen woning aan de aannemer
Over deze sleuteloverdracht maakt u afspraken met de aannemer en uw woonbouwbegeleider van Bedrijfsbureau BI.
Schoonmaak
De tijdelijke woning wordt voor aankomst schoongemaakt en gecontroleerd. Tijdens het
verblijf houdt u het huis zelf schoon. Bij vertrek uit de tijdelijke woning levert u het huis
weer op zoals afgesproken.
Technisch onderhoud en beheer
In de woning ligt een gebruikerskaart met informatie. Hierop staat ook het
telefoonnummer dat u 24/7 kunt bellen als er sprake is van een technisch mankement
en/of een onveilige situatie.
Moet ik mijn verhuizing ook doorgeven bij de gemeente?
Nee, u hoeft uw tijdelijke adres niet door te geven aan de gemeente. U ontvangt uw post
(in overleg met de aannemer met een tijdelijke brievenbus) op uw eigen woonadres. Daar
kunt u zelf de post ophalen.

Verhuur
De woning die door jullie wordt versterkt, wordt door mij verhuurd aan een huurder.
Wat gebeurt er met de huurder van mijn woning?
De opties voor tijdelijke huisvesting van een huurder van een particuliere woning zijn
dezelfde als hierboven beschreven.
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