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‘Ze zeggen dat 
ze deze week 
beginnen, maar dat 
hebben ze zo vaak 
gezegd’  
Door een tekort aan technici moeten 
kopers van nieuwbouwhuizen soms 
maanden langer wachten op gas, elektra 
en water. Dat betekent: elders logeren 
of met een emmertje naar de wc.
TEKST RIKKE VAN GEEST FOTO’S DUCO DE VRIES 

Kopers wachten op gas, water, stroom

bo
uw

en

 N
etbeheerders voeren diverse 
verklaringen aan voor de 
vertragingen, die van regio 
tot regio verschillen. De 
belangrijkste zijn: een te-

kort aan technisch personeel en een  
(lokaal) sterk toegenomen aantal aan-
vragen – tot wel 50 procent meer. Ook 
wijzen ze naar de aannemers, of naar 
gemeenten die lang bezig zouden zijn 
met de vergunningen. Kopers zitten 
ondertussen met de gebakken peren. 
Zonder nutsaansluiting kan het huis 
niet worden opgeleverd. Kopers die 
ermee te maken krijgen moeten vaak 

extra kosten maken, naar tijdelijke 
woonruimte zoeken en afspraken met 
leveranciers verzetten. Daar staat geen 
schadevergoeding tegenover zolang het 
aantal werkbare werkdagen, opgeno-
men in de koop-/aannemingsover-
eenkomst, niet wordt overschreden.  
Aangezien het tekort aan personeel 
niet snel opgelost zal zijn en de vraag 
naar nieuwe aansluitingen toeneemt, 
waarschuwen netbeheerders dat de 
doorlooptijden verder kunnen oplopen. 
Vereniging Eigen Huis heeft minister 
Ollongren gevraagd de kwestie te on-
derzoeken en oplossingen te vinden. 
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‘Ik weet nog niet hoe ik  
het met de wc ga doen’

Tineke Hoving (51) heeft een vrij-
staande woning laten bouwen in 
Oosterwold, een nieuw gebied tus-
sen Almere en Zeewolde. Ze heeft 
nog geen stroom en water. 

‘We hebben in collectief particulier 
opdrachtgeverschap dertig energiezui-
nige woningen laten bouwen, zonder 
gasaansluiting. Begin december zouden 
stroom en water worden aangesloten, 
maar dat hebben we nog steeds niet. 
We hebben allemaal gebeld met het in-
stallatiebedrijf BAAS en iedereen krijgt 
een ander verhaal te horen. Ze zeggen 
nu deze week te beginnen, maar hoe 
vaak ze dat niet gezegd hebben. Mijn 
woning zou in de derde week van janu-
ari worden opgeleverd. Nu laat ik het 
huis 8 maart opleveren zonder stroom 
en water. Ik kan niet langer wachten. 
Ik heb mijn huis verkocht en moet er 
1 mei uit. Het is te duur om iets voor 
een maand te huren en twee keer te 
verhuizen. Dus in het slechtste geval 
ga ik in mijn huis kamperen. Qua tem-
peratuur zal het wel te doen zijn. Er zijn 
mensen die hier al sinds eind januari 
wonen. Als ik de sleutel heb, kan ik 
gaan klussen en schilderen. Ik hoop dat 
ik bouwstroom mag gebruiken. Ik heb 
een aggregaat en elektrische kachels 
geregeld, mocht het nodig zijn. Er zijn 
tappunten op het bouwterrein waar ik 
water kan pakken. Ik weet nog niet hoe 
ik het met de wc ga doen. Of ik er een 
emmer water naast zet of de wc beter 
pas in gebruik kan nemen als alles is 
aangesloten.’ 
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Eigen Huis 
Hypotheekadvies 
altijd dichtbij 
HYPOTHEEKADVIES WAAR EN WANNEER HET U UITKOMT 
Bent u op zoek naar betrouwbaar, onafhankelijk hypotheekadvies? Eigen Huis Hypotheekadvies 

helpt u graag om de fi nanciering van uw woning te regelen. En ook als u vragen heeft over uw 

huidige hypotheek of er verandert iets in uw situatie, kunt u bij ons terecht. Altijd bij u in de buurt en 

tegen scherpe tarieven.

Maak online een afspraak op eigenhuis.nl/hypotheekadvies

ADVERTENTIE
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Henk (67) en Betty (66) Bronswijk 
kochten een bungalow in Deventer. 
Ze kregen drie maanden later de 
sleutel, omdat ze moesten wachten 
op de nutsaansluitingen.

‘In eerste instantie zou netbeheerder 
Enexis de bungalows in april 2017 aan-
sluiten op gas, elektra en water. Maar 
er kwamen steeds zaken boven tafel, 
waardoor de woningen niet aange-
sloten konden worden. Eerst was het 
tracé niet in orde, waarna de aannemer 
de architect een nieuw plan liet teke-

nen. Daarna constateerde Enexis dat de 
mantelbuizen niet op de juiste manier 
de woning in gingen. Dat heeft de aan-
nemer direct verholpen. Uiteindelijk 
zouden de woningen op 20 juni worden 
aangesloten. De oplevering zou enige 
dagen later plaatsvinden. Op 15 juni liet 
de aannemer weten dat het aansluiten 
van de nutsvoorzieningen was uitge-
steld, waardoor de oplevering pas na de 
bouwvak kon plaatsvinden. Wij woon-
den zo lang bij onze dochter. Dat was 
niet ideaal, maar daar konden we wel 
blijven. Sommige mensen moesten an-

dere huisvesting regelen. Zo is een aan-
tal bewoners met een caravan op een 
camping gaan staan. Op 15 september 
kregen we de sleutel. De woning werd 
met keuken en badkamer opgeleverd. 
Omdat degene die de vloer moest leg-
gen niet eerder tijd had, verhuisden we 
6 oktober. Het badkamermeubel is pas 
na de verhuizing geplaatst. De agenda 
van de loodgieter zat zo vol, dat hij pas 
tegen hogere kosten op een zaterdag 
het meubel heeft geïnstalleerd.’  
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‘We woonden zo lang bij onze dochter’
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Het terras wordt een
WooncomfortKamer.
Dankzij nieuwe Terrea en Perea schermen

Der SonnenLicht Manager

Creëer uw persoonlijke WooncomfortOase 
in de open lucht!
 
 – Voor elke wens de perfecte zonwering
 – Het maximum aan functionaliteiten met een 
modern design
 – Exclusieve uitrustingsextra‘s voor nog 
meer comfort

Meer informatie op:  
www.warema.nl

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Thuis is waar we 
ons veilig voelen

• RenoMatic-garagesectionaaldeur  
met een hoge bedieningsveiligheid

• NIEUW:  
Thermo65-veiligheidsvoordeur  
met RC 2-veiligheid

• ALLEEN BIJ HÖRMANN:  
ThermoSafe-veiligheidsvoordeur  
met RC 3-veiligheid

Motief 102-18
Particuliere eindklanten

Thermo65-
voordeur

NIEUW: incl. 
RC 2-veiligheids-

uitrusting

€ 1598*vanaf

  Automatische 
garagedeur

€ 998*vanaf

* Vrijblijvende adviesprijs zonder opmeting en montage  
voor de actiematen incl. 21 % btw. Geldig t/m 31-12-2018  
bij alle deelnemende dealers in Nederland. 
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Lisa van Doesburg (23) en Albert-Jan 
Plakmeijer (24) kochten een nieuw-
bouwhuis in Dronten. Gas, water en 
elektra zouden in het najaar van 2017 
worden aangesloten. De planning is 
nu eind maart.

‘Vorig jaar maart tekenden wij de 
koopaannemingsovereenkomst voor 
het huis. In oktober zouden gas, water 
en licht worden aangesloten. Eind 
december zou het huis klaar zijn. Maar 
het installatiebedrijf dat ons huis zou 
aansluiten, veranderde telkens de plan-

ning. Elke keer was er iets: het was te 
koud, het had gevroren of ze kwamen 
gewoon niet. Daardoor schoof het 
telkens een maand op. Het huis is al 
zo’n anderhalve maand klaar. Het instal-
latiebedrijf heeft nu gezegd dat ze echt 
volgende week komen. We krijgen de 
sleutel van het huis een of twee we-
ken daarna. We wachten al heel lang, 
dat is jammer. Maar we wonen allebei 
nog thuis bij onze ouders, dus wat dat 
betreft is het geen probleem. Waar 
we voornamelijk tegenaan lopen is dat 
we de levering van de meubels en de 

installatie van de keuken telkens moe-
ten uitstellen, omdat het huis niet klaar 
is. Je kunt gewoon niks plannen. Die 
bedrijven worden er ook niet blij van 
als we weer bellen. De keuken staat al 
sinds begin het jaar in het magazijn. In 
week vijftien wordt die geïnstalleerd. 
De vloer laten we leggen door een ken-
nis, dus die kunnen we bij wijze van 
spreken morgen bellen. We willen het 
huis in april klaar hebben, want in mei 
gaan we trouwen.’ 
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‘Elke keer was er iets: het was te koud, of ze kwamen gewoon niet’
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Ontdek op Levius.nl/overwaarde hoe u in uw huis kunt 
blijven wonen én de overwaarde kunt schenken.

Wist u dat u de (over)waarde van uw huis kunt benutten om 

comfortabeler te leven, te reizen, uw (klein)kinderen 

te ondersteunen of om langer in uw woning te kunnen 

blijven? Door uw woning te verkopen en terug te huren, 

komt vermogen vrij. Levius helpt u daarbij. 

Samen met gerenommeerde partijen als Troostwijk en BDO 

Belastingadviseurs bekijken wij wat voor u en uw woning de 

beste oplossing is. Vul het aanvraagformulier in op levius.

nl/overwaarde en ontdek uw mogelijkheden. 

Of bel 020-777 93 67 voor meer informatie.

ADVERTENTIE

Waaraan zou u het 
vrijgekomen vermogen uit 

uw woning besteden?

www.levius.nl/overwaarde

www.levius.nl/overwaarde

Zorg aan huis, aanpassing 
woning

Schenking of studie 
(klein-)kinderen

Aanvulling pensioen

Reizen, hobby’s

www.levius.nl/overwaarde
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Karel Nugteren (61) (op de foto met 
zĳ n vriendin) kocht medio 2017 een 
nieuwbouwwoning in Achterveld. Hĳ  
wacht nog steeds op het aansluiten 
van de nutsvoorzieningen.

‘Begin januari zei de bouwer dat hĳ  
verwachtte het huis eind februari op te 
leveren. Het was wachten op het aan-
sluiten van de nutsvoorzieningen, zodat 
het huis kon drogen en het binnenwerk 
afgemaakt kon worden. Eind februari 
werd medio maart. Vervolgens werd de 
oplevering weer uitgesteld, omdat het 

aansluiten vertraagd was door de vorst. 
Ik verwachtte dat het hooguit een week 
later zou worden. Maar daarna hoorde 
ik dat in overleg, kennelĳ k alleen met 
de nutsbedrĳ ven, de volgorde van op-
levering is omgedraaid. Daardoor was 
mĳ n blok niet meer als eerste, maar als 
laatste aan de beurt. De verwachting 
is nu de tweede helft van april, maar ik 
mag er geen rechten aan ontlenen. Ik 
heb een eigen bedrĳ f. Als ik zo met mĳ n 
klanten zou omgaan, renden ze weg. Ik 
heb mĳ n afspraken met de schilder, in-
stallateur en keukenleverancier moeten 

afzeggen. Ik heb mĳ n oude huis al ver-
kocht, maar ik had het geluk dat ik bĳ  
mĳ n vriendin kon intrekken. Ik heb wel 
extra kosten, bĳ voorbeeld voor de op-
slag van mĳ n inboedel. Als de NS een 
wanprestatie levert, kun je verwachten 
dat de overheid ingrĳ pt. Nu gebeurt er 
niks. De aannemer wil er niet veel over 
zeggen. Het lĳ kt wel of er angst is om 
kopers het echte verhaal te vertellen of 
de gang van zaken aan de grote klok te 
hangen.’ 
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‘Als ik zo met mĳ n klanten zou omgaan, renden ze weg’
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