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Betreft:  Herstellen van gebreken in en rondom complex 
Kenmerk: P211073 
Datum:  8-12-2021  
 

Geachte bewoner(s), 

In opdracht van uw beheerder (PRMD Vastgoedmanagement) zullen wij diverse gebreken aan het 

complex gaan vervangen/ oplossen. De werkzaamheden welke daaruit volgen bestaan globaal uit: 

- Herstellen gebreken t.b.v. Gevels 
- Herstellen gebreken t.b.v. Buitenkozijnen 
- Herstellen gebreken t.b.v. Daken n.a.v. lekkages 
- Herstellen gebreken t.b.v. Schoorstenen n.a.v. lekkages 
- Herstellen gebreken t.b.v. Buiten- Binnen schilderwerk 
- Herstellen gebreken t.b.v. Binnenwanden 
- Herstellen gebreken t.b.v. Vloeren 
- Herstellen gebreken t.b.v. Binnen kozijnen 
- Herstellen gebreken t.b.v. Diverse inrichting 
- Herstellen gebreken t.b.v. Gas, water en sanitair 
- Herstellen gebreken t.b.v. Vuilwaterafvoer voorziening 
- Herstellen gebreken t.b.v. Elektrotechnische installatie 
- Herstellen gebreken t.b.v. Beveiligingsinstallatie 
- Herstellen gebreken t.b.v. Terreinafwerking 

 

Voor individuele werkzaamheden in een woning, zal apart een afspraak worden gemaakt met de 

betreffende bewoner.  

De totale werkzaamheden zullen naar verwachting 5 weken in beslag gaan nemen, en wij zullen 

starten met de casco (buitenzijde) werkzaamheden van het complex. 

Maandag 31 januari 2022, aanvang tussen 7.30- 8.30uur 

 

Inlog portaal: 

Wij stellen een digitaal portaal ter beschikking waar u informatie over het project kunt vinden zoals de 

totale werkplanning, uitgebreide werkomschrijving en contactpersonen. 

Ons bewonersportaal vindt u op www.geelronitz.nl. Rechts bovenin vindt u een koppeling naar ons 

bewonersportaal. Uw inlogcode voor het desbetreffende project is P211073. (let op! deze inlog zal ca. 

1 week voorafgaand aan de werkzaamheden ter beschikking zijn). 

 
 
 
 
 
 

Let op! Renovatie bericht 
Aan bewoner(s) van 
Krommenieërweg 298-306 
1521 HP Wormerveer 



 

Postadres
Postbus 521
1940 AM  Beverwijk

Bezoekadres
Gooiland 55
1948 RD  Beverwijk

T 0251 22 51 22
E info@geelronitz.nl
I www.geelronitz.nl

IBAN NL15INGB0655815198
G-REK NL24INGB0996117032
BTW NL0034.66.152.B.01
KVK 34057321

 
 
 
 
 
 
 
Heeft u verder nog vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben die betrekking hebben op de door ons uit 
te voeren werkzaamheden, kunt u tijdens werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met 
ondertekende. 
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee van voldoende informatie hebben voorzien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 

Rutger Ronitz  -  Projectleider Projecten    

 


