
Onderhoud in uw woning

Eind oktober starten we met het verbeteren van de ventila-

tie in uw woning. In deze nieuwsbrief leest u meer over de 

werkzaamheden.

 

Afgelopen zomer zijn de klachten over schimmel en ventilatie 

in woningen aan het Opheusdenhof en Ochtenhof verzameld. 

Bewoners zijn persoonlijk bezocht om de klachten te onderzoe-

ken.

 

Werkzaamheden op het dak 

We vervangen de ventilatoren op het dak van uw gebouw.  

Hier heeft u nauwelijks last van.

 

 

 

 

Werkzaamheden in uw woning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Eltag Electric en 

Mercuur Bouw. 

 

Fase 1

• Schoonmaken van de ventilatiekanalen.

• Inkorten van de binnendeuren (onderkant) voor betere 

ventilatie in de woning.

• Schoonmaken en vrijmaken van de ventilatieroosters bij de 

ramen.

 

Fase 2

• Verwijderen schimmel.

• Opknappen van de muren in de badkamers bij veel schim-

melvorming.

Nieuws & informatie



Wat betekent dit voor u? 

 Tijdens de werkzaamheden moet u thuis zijn.

• Voor de werkzaamheden in fase 1 moet u 2 uur thuis zijn.

• Voor de werkzaamheden in fase 2 maakt Mercuur Bouw een 

aparte afspraak met u. 

 

 

Planning

De werkzaamheden vinden plaats tussen eind oktober en half 

december. We starten in het Opheusdenhof en we eindigen in 

het Ochtenhof. U ontvangt ongeveer twee weken voor de start 

de precieze planning voor uw adres.

 

 

Heeft u vragen?  

Neem contact op met projectleiders John Joosten of Bart Bou-

wens via info@eigenhaard.nl of (020) 6 801 801.  

Of met wijkbeheerder Edward Dragtenstein via 06 10 95 02 56. 

U kunt ook langskomen tijdens het spreekuur op maandag 

16.00 uur - 17.00 uur of donderdag 11.00 - 12.00 uur in het wijk-

kantoor Opheusdenhof 284.

 

Belangrijk!

In oktober starten we met het verbeteren van de  

ventilatie van de woningen aan het Opheusdenhof en 

het Ochtenhof. Tijdens de werkzaamheden moet u thuis 

zijn. Twee weken voor de start ontvangt u de precieze 

planning. 

 


