Aan de bewoners van
Baden Powellweg 7929, 73,117, 161, 205 en
247
1069 LB Amsterdam

donderdag 21 juli 2016

Betreft: Renovatie standleidingen per streng

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij willen wij u informeren over werkzaamheden die in uw woonblok zullen plaatsvinden.
In opdracht van VvE beheer Amsterdam, zullen wij “L. Root B.V.”, in samenwerking met Van
der Velden Rioolrenovatietechnieken B.V. de standleidingen beneden in het te renoveren
pand opnieuw aansluiten.
Werkzaamheden
Vanaf week 31-2016 zal worden gestart met de renovatie van de standleiding in uw streng
(boven elkaar liggende woningen).
Voorafgaand worden voorbereidende reinigingswerkzaamheden uitgevoerd, hiervan
ondervind u geen hinder.
Planning
DAG 1: RIOOLREINIGING
Voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden wordt de standleiding voorafgaand aan
de renovatiewerkzaamheden gereinigd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Van
der Velden het filiaal uit Den Bosch.
De datum van de rioolreiniging is op Vrijdag 29 Juli 2016 van 07:30 – 17:00 uur
Zorgt u ervoor dat u tijdens deze werkzaamheden GEEN water loost, hierdoor kan er schade
ontstaan in uw woning vanwege wateroverlast.
Deze werkzaamheden kunnen de complete werkdag in beslag nemen.
In de avond kunt u het water en de riolering weer gewoon gebruiken.
DAG 2 en 3: RIOOLRENOVATIE
Tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt uw huisaansluiting tijdelijk
dichtgezet. Derhalve verzoeken wij (ter voorkoming van overlast) u met klem, om overdag,
GEEN gebruik te maken van het toilet, douche / bad, vaatwasser, keuken en wasmachine.
Mocht u tijdens de werkzaamheden NIET thuis zijn, geniet dit de voorkeur. Maar let u er wel
op dat er geen timers ingesteld staan van eventueel wasmachines of vaatwasmachines.
De datum van de rioolrenovatie is op:
Maandag 01 Augustus 2016 van 07:30 – 00:00 uur.
Dinsdag 02 Augustus 2016 van 00:00 – 17:00 uur.
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Dit betekend dat er gedurende 2 complete dagen GEEN gebruik gemaakt kan worden van
de complete riolering.
Mocht u toch water gebruiken en er ontstaat wateroverlast in uw woning, dan kan de
(vervolg) schade niet verhaald worden op Root BV en Van der Velden rioolrenovatietechniek
BV te Boxtel.
Wat vragen wij aan u!
Op vrijdag 29 juli en maandag 1 augustus 2016 hoeft u niet aanwezig te zijn.
Op dinsdag 2 Augustus 2016 is het dringende verzoek om thuis aanwezig te zijn zodat onze
monteurs binnen in de woning aanwezig kunnen zijn voor het testen van de geopende zij
aansluitingen en controleren of het water correct weg kan stromen via de standleiding.
Contact
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het personeel ter plaatse.
Begeleiding van de werkzaamheden wordt verzorgd door de heer N. van Kooten.
Bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 020-6134652.
Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.
Wij zijn tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar op 020-6134652
Met vriendelijke groet,

F. Root.
L. Root B.V.
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