Nummer 10, december 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Opleveringen
• Onderhoudstermijn
• Kerstattentie

Voor u ligt de tiende nieuwsbrief over het
groot onderhoud en het verduurzamen van
uw huis aan De Wimme of De Hilde in
Brummen.

Opleveringen
Bram Pelgrim, de uitvoerder van
Aannemersbedrijf Peters is bij u geweest voor
een vooroplevering. De punten die hieruit
kwamen zijn inmiddels - of worden nog uitgevoerd. Hierna is er een oplevering door
Bram Pelgrim en Henk Sloot, projectleider
Veluwonen. Zij komen samen bij u langs op:
Maandag 14 december tussen 9:30 – 11:30
uur of dinsdag 15 december 10:30 – 12:30
uur. Wanneer u niet thuis bent, ontvangt u
een kaartje in de bus. Dan vragen wij u te
bellen met de uitvoerder om een afspraak
voor oplevering te maken.

Onderhoudstermijn
Begin januari 2021 ontvangt u van ons een
formulier waarop u nog gebreken kunt
vermelden die na oplevering zijn ontstaan.
Hierover krijgt u begin januari meer
informatie.

Doet u mee?
We hebben het ‘Centrum voor
woononderzoek‘ gevraagd om te
onderzoeken wat u van de werkzaamheden
vindt.
U wordt daarom in januari of februari gebeld
en dan kunt u vertellen hoe de
werkzaamheden zijn verlopen en wat u van
het eindresultaat vindt.
Wij hopen dat u uw mening wilt geven, zodat
wij kunnen leren van de positieve punten en
de knelpunten die u ervaart. Wij vinden uw
mening erg belangrijk.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Henk Sloot, projectleider

Kerstattentie
De kerst staat voor de deur. Hoewel het door
Corona toch allemaal anders is, blijft het wel
een tijd van even terug kijken op dit
“vreemde” jaar. Gelukkig zijn de
werkzaamheden klaar en kunt u wel genieten
van de comfortabele, opgeknapte woning.
Wat zijn we blij dat u alles doorstaan heeft en
we goed contact met u hadden. Dank u wel
voor u hulp tijdens het project.
We hebben nog een “lekkere” kerstattentie
voor u. Deze brengen we bij u langs op
dinsdagmiddag 22 december. Wanneer u niet
thuis bent, geven we het bij uw buren af.

Bereikbaarheid tijdens kerstperiode
Vanaf 17 december tot en met 3 januari heeft
de aannemer vakantie. Vanaf 4 januari 2021
zijn zij weer bereikbaar.
Heeft u dringende vragen aan Veluwonen? U
kunt het algemene nummer bellen:
0313-65 90 23.
• Natuurlijk mag u ook mailen:
wimmehilde@veluwonen.nl

Blijf gezond!
Voor nu wensen wij u
fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling!

