
 
 

 

Geachte mevrouw/meneer ,  

 

We hebben goed nieuws! In opdracht van Bouwinvest kunnen we u mededelen dat 

uw woning wordt voorzien van een geheel nieuwe badkamer en toilet. Voor het 

plaatsen van de nieuwe badkamer en toilet wordt geen huurverhoging gevraagd. 

Aannemer GeelRonitz zal de werkzaamheden voor uw nieuwe badkamer en toilet 

uitvoeren. Zij nemen binnen 3 weken schriftelijk contact met u op om het verloop 

van de werkzaamheden en de planning met u te bespreken. GeelRonitz zal dan ook 

impressies delen om u een goed beeld te geven van de nieuwe badkamer en toilet. 

Is uw woning al eerder voorzien van een nieuwe badkamer en/of toilet? Dan zal 

deze niet opnieuw worden vervangen. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met projectleider René 

Huijser, van aannemer GeelRonitz. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 

0251 22 51 22 of per mail via bouwstroom2@geelronitz.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

REBO Vastgoed Management 

 

Dear resident(s), 

We have good news! On behalf of Bouwinvest, we can inform you that your home 

will be equipped with a new bathroom and toilet. No rent increase is requested for 

the installation of the new bathroom and toilet. 

Contractor GeelRonitz will carry out the work for your new bathroom and toilet. 

They will contact you within 3 weeks to discuss the progress of the work and the 

planning. GeelRonitz will therefore share impressions to give you a good idea of the 

new bathroom and toilet. 

Has your home been fitted with a new bathroom and/or toilet before? Then it will 

not be replaced again. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact project leader René 

Huijser, of contractor GeelRonitz. He can be reached by phone on working days on 

0251 22 51 22 or by email at bouwstroom2@geelronitz.nl. 

We trust to have informed you sufficiently. 

 



 

Sincerely, 

REBO Real Estate Management 

 

 


