
Vervanging 
buitenschrijnwerk

WINGENE

Architectenkantoor Bouckhout Brugge



Waarom renovatie?
- Energierenovatieprogramma (ERP) 2020 van de Vlaamse overheid

• alle daken isoleren  gerealiseerd in periode 2010-2015 ✓

• alle enkel glas vervangen door isolerend glas   gestart in 2016

• verouderde verwarmingsinstallaties vervangen  gerealiseerd in periode 2018-2019 ✓

- De stijgende energiekost voor de huurder betaalbaar houden

- Regelbare verluchtingsroosters in de ramen = ventilatie mogelijk

- Gemakkelijker onderhoud

• pvc ramen i.p.v. houten ramen = niet meer schilderen

• ramen op bovenverdieping kunnen volledig geopend worden 
= eenvoudiger om ruiten te poetsen



Welke huizen en wanneer?
Alle huizen van IZI wonen waar momenteel nog enkele beglazing is:

- Ingelmunster 53 woningen afgewerkt ✓

- Sint-Eloois-Winkel 46 woningen 2017-2018 ✓

- Pittem 49 woningen 2018-2019 ✓

- Kortemark 26 woningen 2019-2020

- Wingene 30 woningen 2019-2020

- Izegem +/- 200 woningen 2020-2022



Exacte timing
1) Opmetingen

- opmetingen gebeurden reeds in de Molenlaan en Breughellaan

- moeten nog gebeuren in de Lentakkerlaan, Molenkouter en Sneppestraat

 ALLE woningen moeten opgemeten worden!

 gebeurt zoveel mogelijk van buitenaf en met afstand van bewoners

 bewoners moeten hier niet speciaal voor thuisblijven: indien men 
meerdere keren langskwam wordt telefonisch contact opgenomen om 
een afspraak te maken

2) Productie 

- alle materiaal (deuren, ramen, …) wordt in de 
fabriek op maat gemaakt door Winsol

 Begin juni 2020 – eind juli 2020



3) Plaatsing

- wat zal er gebeuren: ramen, voordeuren, rolluiken en binnenbekleding

- Mogelijks week 24 = vanaf 8 juni (onder voorbehoud)

- bewoners krijgen op voorhand een brief met exacte data van plaatsing 

en/of worden telefonisch gecontacteerd door Winsol

 uitvoering gebeurt in 2 dagen

o 1ste dag: uitbreken en plaatsen ramen, deuren, rolluiken en 
garagepoort (mogelijks gebeurt garagepoort nadien)

o 2de dag: afwerking ramen, deuren, rolluiken en binnenbekleding,

o !! andere afwerking gebeurt afzonderlijk: extra opties (vliegenraam of 
elektrificatie rolluiken), gootbekleding, plaatsen balustrades

- aparte aannemer voor opspuiten voegen 
 gebeurt pas op einde van alle werken



4) Eindronde

- Eind juli 2020

- bewoners krijgen een formulier om opmerkingen te noteren waarna               
deze worden afgewerkt 



Opgelet!

- Wie nu al elektrische rolluiken heeft, krijgt opnieuw elektrische 

rolluiken ZONDER hier extra voor te moeten bijbetalen (bestaande 

motor wordt gerecupereerd)

- Waar nodig worden extra reparaties uitgevoerd:

 Gootbekleding Sneppestraat



U kreeg eveneens een brief waarop je kan aanduiden welke opties je 
wenst bij te bestellen (op kosten van de huurder)

Alle prijzen zijn incl. btw en plaatsing:

 vliegenramen: 

- max. breedte 500 mm en max. hoogte 800 mm €68,90 per stuk

- max. breedte 700 mm en max. hoogte 1300 mm  €83,74 per stuk

- groter dan 700 mm breedte en groter dan 1300 mm  €91,16 per stuk

 elektrificeren rolluiken: €276,15 per rolluik

 vliegendeur: €429,54 per stuk

Brief moet ten laatste op 12/06/20 ingediend worden!



Volgorde werken

1) Breughellaan 5 woningen +/- 15 werkdagen (3weken)

Molenkouter 5 woningen 

Lenteakkerlaan 1 woning

2) Molenlaan 12 woningen +/- 10 werkdagen (2weken)

3) Sneppestraat 7 woningen +/- 10 werkdagen (2weken)



Wie doet wat?
De aannemer 

- voert de werken uit

- communiceert met de bewoners over uitvoering en timing

De architect (Architectenkantoor Bouckhout Brugge)

- heeft het dossier opgemaakt

- doet controle op de kwaliteit van de materialen en op de 
uitvoering van het werk

- Voert controle uit op de geleverde werken



IZI wonen

- Kan vragen van de huurders doorspelen aan de aannemer

- Kan bij problemen als bemiddelaar optreden, zowel voor huurders als voor 
de aannemer

- Geeft huurders een brief* waarop men kan aanduiden of men extra 
vliegenramen of geëlektrificeerde rolluiken wenst (op kosten van de huurder)

 eventueel (deels) terugbetaling via VAPH: vraag na bij OCMW

- Doet controle bij eindoplevering

Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Antoon, 
de technisch medewerker van IZI wonen (kantoor Izegem: 051 30 49 62).

* zie bijlage



Enkele weetjes…
- Alle deuren zijn voorzien van 1 sleutelcombinatie (met uitzondering van de 

garagepoort) 
 voordeel: slechts 1 sleutel nodig om alle (vernieuwde) deuren te openen

- Per deur worden er 3 sleutels meegeleverd

- Bij de garagepoort worden 2 sleutels meegeleverd

- De binnenafwerking zal niet meer geschilderd 
moeten worden (pvc)



Er worden nieuwe gordijnrails voorzien

 Opgelet: er worden 12 nieuwe bolletjes per lopende meter gordijnrail 
voorzien, indien dit niet voldoende is, bewaar je best je oude bolletjes



Kleur van de ramen (kleur SEW): 

STANDAARD WIT

RAL 7039
quartz grijs



Afgewerkte woningen in Ingelmunster en SEW

VOOR NA



VOOR NA



VOOR VOOR

NA

NA



VOOR

NA



Ramen bovenverdieping
2 van de 3 raamdelen kunnen 
op kipstand staan



De ramen op de bovenverdieping kunnen volledig geopend worden



Er zijn in elke kamer regelbare 
verluchtingsroosters in de 
ramen voorzien

Hendel naar omlaag 
= verluchting open



Balustrade op bovenverdieping



Vernieuwde garagepoort



Tips: voorkomen is beter dan genezen
- Laat uw wagen buiten de werkzone staan (niet in de garage)

- Verwijder waardevolle voorwerpen 

- Maak de plaats waar gewerkt zal worden vrij: +/- 1,5 meter van ramen en deuren 
(binnen en buiten)

 buiten: verplaats uw tuinmeubelen, plantenbakken, konijnenhok, fietsen, …

 binnen: verplaats uw zetel, kasten, planten, tafel en stoelen, speelgoed, …

+ neem uw gordijnen af

- Dek meubels af om stof en schade te voorkomen

- Laat uw hond niet loslopen in de tuin of in huis tijdens de werken

Opgelet!
- De aannemer dient tijdens de werken toegang te hebben tot uw woning 

en tuin



Corona maatregelen
Tijdens de werken zullen de plaatsers maatregelen volgen die de 
verspreiding van het coronavirus helpen tegen te gaan.  Uw en hun 
gezondheid blijft immers prioriteit.

- De plaatsers zullen geen drank of voeding aanvaarden. 

- Gelieve de ruimte waar men aan het werken is niet te betreden terwijl 
de plaatsers hier aanwezig zijn.

- De plaatsers zullen het buitenschrijnwerk na plaatsing ontsmetten. 

We rekenen op uw medewerking en hopen dat alles vlot mag verlopen. 



We kijken uit naar het resultaat: een 
hoger wooncomfort en een lagere 

energiefactuur!

€
€ €


