Nieuwsbrief Fonteinbos

Onderhoud en isolatie van uw woning en flat
We willen onderhoud uitvoeren en uw woning en flatgebouw beter isoleren. Ook willen we de
buitenzijde van het gebouw schilderen. Welke werkzaamheden precies nodig zijn in uw woning, dat
gaan we de komende tijd in kaart brengen. Want elke woning is anders. We komen daarom
binnenkort twee keer bij u langs op huisbezoek.

We komen bij u langs
We komen binnenkort twee keer bij u langs op huisbezoek:
 Het eerste huisbezoek is bedoeld om kennis te maken met de bewonersbegeleiders. Zij zijn in
de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden uw eerste aanspreekpunten
voor al uw vragen. Tijdens dit eerste huisbezoek komt één van hen bij u langs . Ook hoort u
dan meer over het project.
 Daarna komt in opdracht van ons een medewerker van ABT Adviseurs de technische staat
van uw woning bekijken. Samen met u maakt hij een rondje door uw huis. Dit bezoek duurt
ongeveer 15 minuten.

Planning van de huisbezoeken
We plannen de twee huisbezoeken los van elkaar. De twee huisbezoeken kunnen helaas niet tegelijk
plaatsvinden: het technisch onderzoek duurt korter (ongeveer 15 minuten) dan de kennismaking
(ongeveer 45 minuten).



In de week van 23 juli starten de huisbezoeken om kennis te maken. Naar verwachting
ronden we deze bezoeken in september af.
In augustus starten de huisbezoeken voor de technische onderzoeken. Deze zijn begin
oktober klaar.

www.vestia.nl

088 124 24 24

dinsdag, 17 juli 2018

Een week voor de huisbezoeken informeren we u per brief over de precieze datum en tijdstip waarop
we langs komen. ABT Adviseurs stuurt u ook een brief.

Verschillende onderzoeken in en aan het gebouw
We kijken niet alleen naar de technische staat van de binnenkant van uw woning. We laten ook
onderzoek doen naar het flatgebouw zelf, de installaties en het leidingwerk. Daarom ziet u de
komende periode af en toe medewerkers van verschillende technische bedrijven rondlopen. Zij
kunnen op uw verzoek hun legitimatiepas laten zien. Van deze onderzoek ondervindt u geen of weinig
overlast.

Vragen?
De komende maanden houden we u via (nieuws)brieven op de hoogte over de stand van zaken. De
bewonersbegeleiders Jeannette Broekhuijsen en Nicole van Workum zijn uw contactpersonen bij wie
u terecht kunt met vragen over het project. Zij zijn bereikbaar via 088 124 24 24.
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