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LEKKAGES 
Jammer genoeg ontvangen wij in toenemende 
mate klachten over lekkages in huis. Het 
bestuur beseft zich dat afhandeling soms te 
lang op zich laat wachten. Om het één en 
ander beter en sneller af te handelen, hebben 
wij een “lekkage coördinator” benoemd. De 
lekkage coördinator is de heer Lind, lid van het 
dagelijks bestuur. 
Welke lekkages kunt u melden en welke niet? 
 

1. Een lekkage veroorzaakt door uw 
eigen toedoen, wordt niet 
behandeld. 

2. Een plotselinge, onvoorziene lekkage, 
niet veroorzaakt door uw toedoen 
mag u melden. 

3. Een lekkage waarbij u kunt aantonen 
dat dit is veroorzaakt door een bouw 
–of constructie fout mag u melden. 

4. Een lekkage als gevolg van een 
kapotte leiding onder de vloer mag u 
melden. 

 
Meld uw lekkage problemen schriftelijk bij: 

C.Lind, Schaapskuilmeer 151. 
 
(N.B., de lekkages die al bij ons zijn gemeld 
hoeven niet opnieuw te worden gemeld. De 
heer Lind zal met deze bewoners contact 
opnemen.) 
 
 
 
 
 

BINNENSCHILDERWERK 
Zoals tijdens de ledenvergadering is 
afgesproken, is schildersbedrijf Lammertse 
gestart. 
Wij hebben afgesproken dat de deuren in 
dezelfde hal in de huidige gele kleuren blijven. 
Nadat de bewoners van de gebouwen vinden 
dat de combinatie van de kleur wit van de 
muren en geel van de deuren naar 
tevredenheid zijn, zullen wij de vervolgstap 
nemen en overgaan tot het schilderen van de 
deuren en andere panelen in de originele gele 
kleuren.  

Dit is dan onderhoud schilderwerk. 
 
Om een vergelijkingsmogelijkheid te hebben 
zijn twee liftdeuren in twee gebouwen 
geschilderd in een groene en grijze kleur. 
Hiervoor worden geen kosten doorberekend. 
Gaat u eens kijken naar de combinaties. 
 
U krijgt eerdaags een bericht van ons, waarin 
wij vragen of de gele kleur voorkeur heeft of  
de groene en/of grijze kleur. 
Kortom, wij bieden slechts een mogelijkheid 

om kleuren met elkaar te 
vergelijken. 
Wij passen niet “op eigen 
houtje” de kleuren aan.  
 
VENTILATIE 
U kunt nog meedoen met 

de actie om uw ventilatie systeem vakkundig 
te laten reinigen. Zou u dat wel uiterlijk 24 
februari willen doen? Bij deze brief is opnieuw 
het aanmeldformulier bijgevoegd.



 

 

D E E L N A M E F O R M U L I E R   

V E N T I L A T I E R E I N I G I N G  

 

DE BEWONER(S) VAN APPARTEMENT NUMMER_______  

NAAM:______________________________________________________ 

WILT/WILLEN MEEDOEN AAN DE ACTIE REINIGING VAN DE MECHANISCHE VENTILATIE ZOALS 

BESCHREVEN IN NIEUWSBRIEF NUMMER 6 ONDER DE HIERNA GENOEMDE WENS: 

 

0 DE KOSTEN VOOR HET REINIGEN VAN MIJN VENTILATIE MAG MAXIMAAL € 50,= ZIJN. 

0 DE KOSTEN VOOR HET REINIGEN VAN MIJN VENTILATIE MAG MAXIMAAL € 55,= ZIJN. 

(WILT U HET GEWENSTE RONDJE AANKRUISEN?) 

ZODRA HET BEKEND IS WAT HET BEDRAG VAN DE REINIGING IS, STORT IK HET GEVRAAGDE BEDRAG 

OP DE REKENING VAN VVE WATERAPPARTEMENTEN.  

IK HOOR DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK WANNEER HET BEDRIJF “VENTILATIE SERVICE 

KENNERMELAND” BIJ MIJ LANGSKOMT. 

 

 

______________________________________________ (HANDTEKENING) 

 

 

Indien u meedoet, dan verzoeken wij u dit formulier uiterlijk maandag 24 februari in te leveren bij 

S.Voorma, nummer 111. 

 


