
 
 

Veel gestelde vragen over uitbesteding van het dagelijks onderhoud 
 
1. Aan wie besteedt WVH het dagelijks onderhoud uit? ......................................................................... 1 

2. Wie is de Coen Hagedoorn Bouwgroep? ............................................................................................ 1 

3. Wanneer gaat de overgang in? ........................................................................................................... 1 

4. Wat valt onder dagelijks onderhoud? .................................................................................................. 1 

5. Hoe kan ik reparatieverzoeken melden? ............................................................................................. 1 

6. Wie komt er aan de deur voor het uitvoeren van een reparatie? ........................................................ 2 

8. Waar meld ik spoedeisende reparaties buiten kantoortijden? ............................................................ 2 

9. Wat valt onder spoedreparaties? ........................................................................................................ 2 

10. Waar meld ik storingen aan mijn centrale verwarming of warm water? ............................................ 2 

11. Waar meld ik glasschade? ................................................................................................................ 2 

12. Hoe gaat dat met mijn persoonlijke gegevens? ................................................................................ 2 

13. Is huurdersorganisatie Houdt Zicht betrokken bij de overgang naar Coen Hagedoorn? .................. 2 

 
 
1. Aan wie besteedt WVH het dagelijks onderhoud uit? 
Aan de Coen Hagedoorn Bouwgroep, vestiging Rotterdam. 
 
2. Wie is de Coen Hagedoorn Bouwgroep? 
Coen Hagedoorn onderhoudt en renoveert al sinds 1974 woningen en werkt veel voor 
woningcorporaties zoals WVH. Het is een familiebedrijf met korte lijnen en medewerkers. Coen 
Hagedoorn Bouwgroep bestaat uit kleine vestigingen. Zo kunnen zij alles snel en persoonlijk regelen. 
Coen Hagedoorn stelt zich hier aan u voor. 
 
3. Wanneer gaat de overgang in? 
Per vrijdag 1 september 2017. 
 
4. Wat valt onder dagelijks onderhoud? 

 Reparatieverzoeken 

 Onderhoud dat valt onder het servicepakket van WVH (zie het onderhouds-ABC)  
 
5. Hoe kan ik reparatieverzoeken melden? 

U kunt uw reparaties telefonisch en via onze website melden: 

 Door te bellen naar WVH via 0174-38 99 40. Via keuze 3 in het keuzemenu wordt u 

doorgeschakeld naar Coen Hagedoorn zodat u direct een afspraak kunt maken. 

 Door het formulier op onze de website van WVH in te vullen 

https://www.wvhwonen.nl/nl/reparatieverzoek. Dit formulier wordt doorgestuurd naar Coen 

Hagedoorn, die contact met u opneemt voor het plannen van een afspraak 

 

  

https://lumencms.blob.core.windows.net/media/183/Coen%20Hagedoorn%20stelt%20zich%20voor.pdf
https://lumencms.blob.core.windows.net/media/183/onderhouds%20abc.pdf
https://www.wvhwonen.nl/nl/reparatieverzoek


6. Wie komt er aan de deur voor het uitvoeren van een reparatie? 
De twee vaste allround onderhoudsmedewerkers van WVH, Richard Tetteroo en Paul van der 
Hoeven, werken per 1 september 2017 bij Coen Hagedoorn. Het is goed mogelijk dat zij bij u aan de 
deur komen om een reparatie uit te voeren. Maar het kan ook een andere medewerker van Coen 
Hagedoorn zijn. In elk geval kunnen de medewerkers zich altijd legitimeren en dragen zij 
bedrijfskleding van Coen Hagedoorn. 
 
7. Zijn er voor mij kosten verbonden aan een reparatie? 
In de meeste gevallen niet (zie onderhouds-ABC). 
Zijn er wel kosten verbonden aan een reparatie, dan bespreekt Coen Hagedoorn dit met u vóór 
uitvoering van de werkzaamheden.  

 

8. Waar meld ik spoedeisende reparaties buiten kantoortijden? 
Ook bij spoedreparaties buiten kantoortijden belt u het telefoonnummer van WVH 0174-38 99 40.  
Bij keuze 3 in het keuzemenu wordt u automatisch doorgeschakeld naar Coen Hagedoorn.  
 

9. Wat valt onder spoedreparaties? 
Onder spoedreparaties vallen in elk geval: 

 gaslekkage 

 waterlekkage met kans op gevolgschade 

 rioolverstopping van toilet en/of standleiding 

 liftstoringen 

 storingen aan hydrofoorinstallaties (geen of onvoldoende druk op de waterleiding in de flats) 

 storingen aan de elektrische deuropener in de flats  

 noodreparatie bij inbraak 

 als u zich heeft buitengesloten 

 stroomstoringen in de elektrische installatie 

10. Waar meld ik storingen aan mijn centrale verwarming of warm water?  
Storingen of problemen met de centrale verwarming of met warm water kunt u melden bij Bonarius. 

 U belt het telefoonnummer van WVH 0174-38 99 40 en kiest in het keuzemenu voor optie 1 of  

 U belt Bonarius rechtstreeks via 088-115 13 13.  
 
11. Waar meld ik glasschade? 
Voor alle glasschade is Service Glasherstel 24 uur per dag bereikbaar.  

 U belt het telefoonnummer van WVH 0174-38 99 40 en kiest in het keuzemenu voor optie 2 of  

 U belt Service Glasherstel rechtstreeks via 0800-022 66 88 (gratis). 

 
12. Hoe gaat dat met mijn persoonlijke gegevens? 
WVH en Coen Hagedoorn houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Voor het uitvoeren van de reparatie heeft Coen Hagedoorn uw adres, telefoonnummer en – als u dat 
heeft - uw e-mailadres nodig. WVH en Coen Hagedoorn hebben duidelijke afspraken gemaakt over 
het gebruik van die gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst.  
 
13. Is huurdersorganisatie Houdt Zicht betrokken bij de overgang naar Coen Hagedoorn? 
Ja. Tijdens een presentatie van Coen Hagedoorn aan de werkgroep in mei 2017 heeft Coen 
Hagedoorn alle vragen van Houdt Zicht naar tevredenheid beantwoord. 
 


