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Geachte heer, mevrouw,
Dit jaar wordt er onderhoud uitgevoerd aan het voegwerk van uw woning. Middels deze brief willen wij
u informeren over de werkzaamheden en de planning.
Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?
De volgende werkzaamheden worden aan het metselwerk van uw woning indien nodig uitgevoerd:
 uithakken van de bestaande voegen, incl. afvoeren puin;
 reinigen van het metselwerk door middel van spuiten van water onder hoge druk;
 aanbrengen van nieuw voegwerk.
Wij verzoeken uw spullen zoals bijvoorbeeld bloembakken en tuinmeubilair niet bij de gevels te
plaatsen. Daarnaast vragen wij u zonweringen (zonneschermen, screens of rolluiken) aan de gevels
te verwijderen voor aanvang van de werkzaamheden. Mocht de zonwering niet voor aanvang van de
werkzaamheden verwijderd zijn, is Woonservice meander niet aansprakelijk voor enige schade aan
deze objecten.
Door wie en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd
Woonservice Meander heeft opdracht gegeven aan het bedrijf L.C. Gevelrenovatie te Oud Gastel voor
het uitvoeren van de werkzaamheden. Zij zullen tussen 28 januari 2019 en 30 april 2019 de
werkzaamheden uitvoeren, mits de weersomstandigheden dit toelaten. De aannemer informeert u per
(strooi)brief over de exacte uitvoeringsdata.
Overlast
Het spreekt voor zich dat hakwerkzaamheden onder andere stof- en/of geluidsoverlast veroorzaken.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van steigers en/of hoogwerkers voor de hoge geveldelen.
De aannemer probeert zoveel mogelijk maatregelen te treffen om overlast te voorkomen, maar enig
overlast is niet uit te sluiten. Wij vragen u hiervoor uw begrip. Tevens willen wij u vragen om voor uw
eigen veiligheid de aanwijzingen van medewerkers van L.C. Gevelrenovatie op te volgen.
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Vragen?
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer J.L.
Bakkeren Woonservice Meander via telefoonnummer 0183 50 87 88 of info@woonservicemeander.nl
Met vriendelijke groeten,
Woonservice Meander

J.L. Bakkeren

