Uitslag Klankbordgroep Renovatie d’ Ekker

1. Hoever staat het met de renovatie bij u ?
76% : voltooid

23% : nog bezig

1% : nog in de planning

--------------------------------------------------------------------------------2. Wat moet/moest er bij u gebeuren ?
57% heeft 3 of meer extra extra’s.
13% minder dan 2.

22% heeft 2 extra’s
8% onbekend

Toevoeging : Naast de bovengenoemde activiteiten waren de huurders ook verplicht om o.a. de
groepenkast elektriciteit te laten vervangen , dak en zolderisolatie toe te staan , mechanische
ventilatie in het huis te laten aanleggen enz.
--------------------------------------------------------------------------------3. Is alles naar wens verlopen ? (waar van toepassing)
25% ja, alles goed

35% gedeeltelijk goed

40% nee , niet goed

--------------------------------------------------------------------------------4. Heeft u , na of tijdens de renovatie extra kosten moeten maken ?
61% ja, veel extra kosten

21% beperkte extra kosten

10% nauwelijks extra kosten

8% geen mening

--------------------------------------------------------------------------------5. Hoelang heeft de renovatie in beslag genomen ?
3% 0-4wk

25% 4-6wk

34% 6-10wk

35% > 10 wk

3% n.v.t.

------------------------------------------------------------------------------------------------6. Wist u wanneer er door wie in uw huis gewerkt zou worden (vooraf) ?
1% altijd

22% meestal

34% soms

42% bijna nooit

1% n.v.t.

------------------------------------------------------------------------------------------------7. Bent u van mening dat u in de gelegenheid gesteld had moeten worden / moet zijn om
materiaal/werk direct te betalen zoals buitenkraan , extra stopkontakten , zwevend toilet
enz. ?
48% helemaal mee eens

18% gedeeltelijk mee eens

10% oneens

24% geen mening

8. Was het Woonbedrijf voldoende vertegenwoordigd bij warme opname , tussentijds
en bij eindopname ?
29% ja

36% te beperkt

35% nee

---------------------------------------------------------------------------------------------------9. Hoe vaak bent u voor vragen/klachten naar kantoor aannemer
geweest ?
9% nooit
keer

42% 1-5 keer

23% 5-10 keer

26% > 10

--------------------------------------------------------------------------------

10. Hoe vaak bent u voor vragen/klachten naar het kantoor van Woonbedrijf
geweest ?
38% nooit
keer

51% 1-5 keer

5% 5-10 keer

5% > 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------11. Weet u dat er een klankbordgroep bestaat ?
56% ja

44% nee

---------------------------------------------------------------------------------------------------12. Kent u de rol en/of namen van personen in de klankbordgroep ?

20% ja

8% ik weet de rol

15% ik ken namen

57% niet bekend

---------------------------------------------------------------------------------------------------13. Bent u van mening dat Woonbedrijf een tegemoetkoming moet verstrekken en bent u
bereid hiervoor uw handtekening te zetten ?

78% ja

9% misschien

4% zeker niet

8% geen mening

---------------------------------------------------------------------------------------------------14. Als u een punt toe moet kennen voor de gehele renovatie , wellicht tot nu
toe ? Cijfer (omcirkelen)
Gemiddeld 5.6 score totaal ; 5.9 bij voltooid en 4.6 bij niet voltooid

