Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Coronavirus
• Oplevering
• Doet u mee?
• Planning
Voor u ligt de zesde nieuwsbrief over de
werkzaamheden aan uw huis aan het Freule
Hartsenplein.

Coronavirus
Er is helaas weer een lockdown van kracht in
Nederland. Veluwonen volgt daarom de richtlijnen
van het RIVM. We beschermen onze huurders, onze
aannemers, onderaannemers en onszelf door ons
zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden.
Ook tijdens het werken aan uw huis hebben we te
maken met Corona. Er zijn al weinig vaklieden
beschikbaar, maar het aantal ziekmeldingen op de
werkvloer neemt nu ook toe. We nemen daarom
geen enkel risicio. Als vakklieden klachten hebben,
dan werken ze niet.
Helpt u ook mee? Heeft u klachten? Bel dan de
aannemer op telefoonnummer 06 - 124 500 39 of
mail naar fw@dijkhofbouw.nl.
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Oplevering
De buitenkant van de huizen levert Dijkhof Bouw op
aan Veluwonen. U hoeft hier niet bij te zijn. Heeft u
opmerkingen over de buitenkant? Meld deze dan
tijdens de uw eigen oplevering van de
binnewerkzaamheden bij de uitvoerder.
In de week van 17 januari komt Freddy Wilbrink (de
uitvoerder) bij u langs voor de oplevering van de
werkzaamheden aan de binnenkant van uw huis.
Als er opleverpunten zijn, dan noteert hij dit op een
lijst. Als de opleveringspunten opgelost zijn, vragen
wij u de lijst te ondertekenen.
Na ongeveer twee á drie maanden later krijgt u van
ons nog een brief, waarop u eventuele later
ontstane gebreken kunt vermelden. Deze kan
Dijkhof Bouw dan herstellen binnen de
garantietermijn.

Doet u mee?
We hebben het ‘Centrum voor Woononderzoek‘
gevraagd om te onderzoeken wat u van de
werkzaamheden vindt.
U wordt daarom in 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.
Gelukkig zijn de werkzaamheden aan uw huis al
bijna klaar De laatste keukens worden vervangen,
de zonnepanelen worden op hele korte termijn
aangesloten en daarna kan er opgeleverd worden.
U leest hieronder hoe een oplevering gaat.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Henk Sloot, projectleider

Kerstattentie

Bereikbaarheid tijdens kerstperiode

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 uw comfortabele, opgeknapte
huis.

Vanaf 23 december tot en met 9 januari heeft
het projectteam vakantie. Vanaf 10 januari 2022
zijn zij weer bereikbaar.

Wat zijn we blij dat we goed contact met u
hadden. Dank u wel voor uw hulp tijdens het
project.
We hebben nog een “lekkere” kerstattentie voor
u. Deze brengen we bij u langs op
dinsdagmorgen of dinsdagmiddag 21 december.
Wanneer u niet thuis bent, dan geeft uw
buurvrouw mevrouw Schut het cadeautje later
aan u.

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

Heeft u dringende vragen aan Veluwonen? Dan
kunt u ons bellen of mailen:

0313-65 90 23.
freule@veluwonen.nl

Blijf gezond!

