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Aan de bewoners van dit adres 

 

 

 

 

Onderwerp: Informatie over uw nieuwe badkamer en toilet 

Datum:  3-10-2022 

 

 

Geachte bewoner(s), 

U heeft onlangs een bericht ontvangen van uw vastgoedmanager REBO, dat wij binnenkort gaan starten met het 

plaatsen van een nieuwe badkamer en toilet in uw woning. Met deze brief informeren wij u hierover. 

 

Voorbereidingen voor start werkzaamheden  

Binnenkort komt een medewerker van ons bedrijf een opname doen in uw woning. Tijdens deze opname worden 

de tekeningen van de nieuwe badkamer en toilet vergeleken met de huidige situatie in uw woning door middel 

van een meting. Hiermee zorgen we ervoor dat de materialen in de juiste maat worden besteld.  

De opname in uw woning stelt u in de gelegenheid kennis te maken met de projectleider van ons bedrijf en u kunt 

alvast de tekeningen van uw nieuwe badkamer en toilet bekijken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die 

uiteraard aan de projectleider stellen. Tijdens deze afspraak bespreekt de projectleider ook de planning met u.  

We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar het uiterlijk van de nieuwe badkamer en toilet. Om u een 

beeld te geven hebben we bijgaand een aantal foto’s toegevoegd ter impressie. 

Wanneer komen we langs?  

Voor het inplannen van een afspraak voor de opname nemen wij binnenkort telefonisch contact met u op. De 

opnames zullen plaatsvinden in week 40 t/m 42 van 2022. We starten met het plaatsen van de nieuwe 

badkamers en toiletten in week 43 van 2022. Zie onderstaand overzicht voor de gedetailleerde planning van de 

werkzaamheden.  

Blok Adressen Opname Uitvoering 

Langerak 1 Houtrakgracht 126 t/m 296    Slingeraklaan 89-90 Week 40 Week 43 t/m 47 

Langerak 2 Houtrakgracht 322 t/m 360 Week 41 en 42 Week 46 t/m 6 
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Corona en onze werkzaamheden – veilig aan de slag 

Wij vinden uw en onze gezondheid belangrijk. We hebben er begrip voor als u zich zorgen maakt over personen 

die bij u thuis komen voor de werkzaamheden. Daarom werken wij zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen van 

het RIVM. Omdat de richtlijnen vanuit de overheid per week kunnen verschillen, houden wij dit nauwlettend in de 

gaten. 

 

Vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen of opmerkingen heeft. U kunt uw vragen stellen aan uw 

vastgoedmanager of contact opnemen met ons via onderstaande gegevens. 

 

Met vriendelijke groet,  

René Huijser – Projectleider 

bouwstroom2@geelronitz.nl 
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Impressie badkamer 

 

 
 

  

De nieuwe badkamer is voorzien van 

sanitair, kranen en tegels  

van gerenommeerde leveranciers. 

Compleet met antraciet vloertegels, 

wastafel met 2 kranen, inloopdouche, 

designradiator en spiegel. 
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Impressie toilet 

 
 

Het nieuwe toilet is voorzien van sanitair, 

kraan en tegels van gerenommeerde 

leveranciers. Compleet met antraciet 

vloertegels, inbouwreservoir, hangend 

toilet en fontein. 

 


