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EERST EVEN DIT: 

 

Het bestuur wenst u allen een 

goed, gezond en gelukkig. 

 

 
 
 
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Het was een behoorlijke klus, maar samen 
met deze brief ontvangt u het concept van 
onze nieuwe huishoudelijk reglement. Onze 
speciale dank gaat zeker uit naar een kleine 
groep bewoners die zich hebben ingezet om 
een bijdrage te leveren aan dit concept.  
 
Tijdens onze ledenvergadering van 12 
december hebben wij al aangekondigd dat op 
23 januari aanstaande een speciale  

 
ledenvergadering is georganiseerd. Tijdens 
deze vergadering willen wij graag met u het 
huishoudelijk reglement bespreken. Wij 
hopen dan dat na eventuele aanvullingen 
en/of wijzigingen wij u de definitieve versie 
spoedig kunnen leveren.  

 

De speciale ledenvergadering 

is op dinsdag 23 januari in 

zalencentrum van café 

restaurant Cirkus ’t Kruis, 

Rustenburgerweg 161. Wij 

starten om 20.00 uur. 
 

Wij rekenen op uw 

komst en neem dan alstublieft uw 

concept mee. 
 

                              V.v.E. 

                           WATER 

                    APPARTEMENTEN  



 
GLASBEWASSING EN GEVELREINIGING 
 
Zoals wij hebben afgesproken tijdens onze 
ledenvergadering van 12 december worden de 
buiten ramen van uw appartement 6 keer per 
jaar schoongemaakt. Tevens wordt 1 keer per 
jaar de gevel geheel gereinigd. 
 
Alle kosten hiervoor kunnen wij vanuit ons 
gezamenlijk budget financieren, dus u hoeft 
niet extra te betalen voor de glasbewassing. 
Bovendien heeft de glasbewassing en 
gevelreiniging geen invloed op de hoogte van 
uw servicekosten. 
 
 
 

 
 
 

 De eerste keer glasbewassing zal nog in 
januari 2018 plaatsvinden. In de hal wordt 
een brief opgehangen wanneer de 
glazenwasser langskomt. U hoeft er niet 
voor thuis te blijven. 

 De glasbewassing is voor alle 
verdiepingen, dus ook de parterre 
verdieping.  

 Alleen dat gedeelte van ramen wat grenst 
aan uw balkon of terras wordt niet gelapt 
door de glazenwasser. 

 Heeft u al een glazenwassersbedrijf, dan is 
het wellicht verstandig deze af te zeggen. 

 
 
 
 
 

 
TUINZAKEN 
 
Een korte mededeling: 
 
De tuinman die wij in dienst hebben stopt met 
ingang van januari 2018. Inmiddels is het 
bestuur op zoek naar een nieuw bedrijf. U 
wordt op de hoogte gehouden. 
 
 

 


