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UITNODIGING 
 

ONDERHOUDSPROBLEMEN 
 
Wij hebben laten onderzoeken hoe het komt 
dat houtrot is ontstaan in de kozijnen van 
appartementen. Immers, ons onderhoudsplan 
moet voldoende zijn om de houtkwaliteit te 
waarborgen.  
 
De gebouwen bestaan grotendeels uit glazen 
platen, stalen platen en houten kozijnen. Het 
blijkt dat de aansluiting van de stalen platen 
op de houten kozijnen zo krap is, dat 
regenwater niet goed kan worden afgevoerd 
en blijft “hangen” in de aansluiting. Houtrot is 
vooral, dus niet meteen zichtbaar, achter de 
kozijnen ontstaan. 
Tevens is vastgesteld dat de bouwer van onze 
gebouwen een slecht soort hardhout heeft 
gebruikt. 
 
Een ander probleem is de ophanging van de 
glazen platen.  
De houten platen achter de glazen platen 
raken los en zorgen voor een onstabiele 
ophanging van de glazen platen. In het A 
gebouw is zelfs een glazen plaat naar beneden 
gevallen. Om ervoor te zorgen dat dit niet 
weer gebeurt, worden tijdens het 
schilderwerk alle ophangingen van de glazen 
platen gecontroleerd en zonodig gerepareerd.  
Tevens vastgesteld dat het één en ander te 
maken heeft met het gebruik van houten 
plaatwerk van heel lage kwaliteit.  
 
Uitvoerige probleembeschrijvingen en zeer 
gedetailleerde foto’s vormen samen een 
dossier. De documentatie is nodig, om in  

 
samenwerking met de verzekerings-
maatschappij en de organisatie VVE BELANG 
(wij zijn lid van deze overkoepelende 
organisatie) te bekijken op welke wijze de 
toenmalige bouwer en/of aannemer 
aansprakelijk kunnen stellen voor de 
constructiefouten en de verkeerde 
materiaalkeuze. Het blijkt dat aansprakelijk 
stellen eventueel mogelijk is, maar dat kan 
een lange juridische weg worden. 
 
Intussen willen wij niet stilzitten en wachten. 
 

DAAROM ORGANISEERT HET BESTUUR VAN 
VVE WATERAPPARTEMENTEN VOOR DE 
LEDEN EEN SPECIALE LEDENVERGADERING 
OVER DE ONDERHOUDSPROBLEMEN EN HET 
HERSTEL. 
 
DE VERGADERING IS OP: 
 
 

DINSDAG 3 NOVEMBER 2015 

OM 20.00 uur 

 

Wij verwachten u in het 
Ontmoetingscentrum De Brink, Middenweg 
168 (achter de N.H.-kerk en tegenover de 
ALDI.) 
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