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SCHILDERWERK 

 

Gelukkig is het schilderwerk bijna klaar 

en worden alle installaties weer 

opgeruimd. Helaas heeft het langer 

geduurd dan wij konden voorzien. 

 

Een aantal bewoners heeft vragen 

gesteld over het schilderwerk en de 

temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Tevens waren er vragen over de 

beschadigingen van kozijnen als gevolg 

van het ramen wassen. 

 

Het bestuur heeft hierover contact 

gezocht met de schilder. Het 

schildersbedrijf heeft hierop geantwoord. 

De brief die wij hebben ontvangen, is in 

deze nieuwsbrief opgenomen. 

Inmiddels is ook contact gezocht met het 

glazenwassersbedrijf om bespreken hoe 

de ontstane beschadigingen worden 

opgelost door dit bedrijf.  

 

 

 
 

Goedemorgen mijnheer Paap, 
 

Door een enorme volle agenda de laatste 

weken, kom ik er helaas nu pas toe om u 

onderstaande mail te beantwoorden. 

 

Vorige week zijn er inderdaad een aantal 

dagen onder de vijf graden 

voorgekomen.  

Op deze dagen is door de schilders 

zoveel mogelijk voorbereidend werk 

uitgevoerd (openstaande verbindingen 

openbreken en vullen, houtrot 

reparaties, schuurwerk, etc.). 

 

De weersgesteldheid wordt inderdaad 

slechter maar wij zijn in principe klaar 

met de uitvoering van het 

buitenschilderwerk. 

 

http://www.vvedewaterappartementen.nl/


Wat de luchtvochtigheid betreft is het zo 

dat het gaat om de ‘relatieve 

vochtigheid’. Als er wind staat is de 

luchtvochtigheid lager dan bij windstilte. 

 

Verder kunt u de bewoners er op 

attenderen dat wij standaard een 3 

jarige garantie geven op het 

schilderwerk, dit is tijdens onze 

gezamenlijke bijeenkomst in april nog 

eens bevestigd. 

 

Daarnaast is het zo dat als men twijfel 

heeft over de kwaliteit van het laatste 

stukje schilderwerk  (afgelopen week 2 à 

3 sets; hangbrug breedte) wij dit 

schilderwerk of volgend voorjaar kunnen 

afmaken inclusief extra kosten van 

telekranen en HBI installaties of het 

eenvoudigweg te laten zitten en het over 

3 jaar weer op te pakken.  

 

Gisteren hebben dhr. Folmer, onze 

schilders en ondergetekende een laatste 

inspectieronde gedaan en de totale 

uitvoering geëvalueerd. 

Er zijn bij navraag bij dhr Folmer geen 

klachten over de uitvoering geweest, de 

uitvoering is naar wens verlopen. 

 

Er is echter gebleken dat de 

glazenwasser op een aantal locaties het 

verse schilderwerk (zijstijlen van 

kozijnen) beschadigd heeft met zijn 

telescoop wisser. Hier zijn klachten van 

bewoners over gekomen. 

Deze beschadigingen van de verf zijn 

ook naar voren gekomen vòòr de 

uitvoering van het schilderwerk, het 

beschadigen van de zijstijlen is dus van 

een structurele aard. Wij komen dit bij 

meerdere VvE’s tegen. 

 

De glazenwasser zou hier iets aan 

moeten doen. Graag verneem ik van u of 

dit beschadigde verse schilderwerk 

hersteld moet worden.  

 

De nog uit te voeren werkzaamheden op 

dit moment betreffen het volgende; 

• 3 stuks draadglas ruiten op 

balkonafscheidingen plaatsen. 

• 1 set en een paar kozijnen op de 

b.g. van de ‘R’ moeten alleen nog 

worden afgeschilderd. I.v.m. de 

slechte weersvoorspelling deze week 

zullen wij dit volgende week 

afhandelen en ons dan ook afmelden 

bij dhr. Folmer. De HBI installatie is 

inmiddels afgemeld voor de huur, 

deze word volgende week donderdag 

van de daken verwijderd door de Fa. 

Skyworks. 

• Eventueel herstelwerkzaamheden 

van de schade door de glazenwasser. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

H. Lammertse.  

 

 

NOG EVEN DIT: 
 
Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben 
geantwoord op uw vragen en van verdere 
ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de 
hoogte. 
 
 

 
 
 
 

11 december 20.00 uur: 
 

algemene 
ledenvergadering. 


