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Uw kenmoÍf

Betreft HuurcommÈsie

Geachte mevrouw Van Dun,

Op 14 november deed de huurcommissie uitspraak in de zaak over de woningen in de Rudolf

van Brammenstraat en de Vosmaerstraat. De kern van de uitspraak is dat de huur tijdelijk

verlaagd wordt. ln deze brief geef ik u verdere uitleg wat deze uitspraak voor u betekent. Ook
geven wij een ovezicht van de acties die Vestia heeft ondernomen om de onderhoudsgebreken

te verhelpen.

Huurcommissie
De huurcommissie heeft aangegeven dat uw netto huurprijs tijdelijk wordt verlaagd tot € 293,16
per maand. De netto huurprijs is de huurprijs zonder de servicekosten. De verlaagde huurprijs
geldt vanaf 1 september 2010 tot het moment waarop de onderhoudsgebreken bij u in de

woning zijn hersteld.

Einddatum van de werkzaamheden
De verlaagde huurprijs geldt tot de laatste dag van die maand waarin de gebreken waren

hersteld. De werkzaamheden in uw woning die betrekking hebben op de uitspraak van de
huurcommissie waren gereed voor 1 mei 2011 Dit houdt in dat gedurende 8 maanden de
verlaagde huurprijs van toepassing is. Vanaf 1 mei 2011 betaalt u weer de volledige huur.

Betaling
Als u akkoord gaat met de gestelde einddatum, dan maken wij het bedrag aan u over. Als u het

niet eens bent met de einddatum, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken voor 28

december 2011.We gaan dan de huurcommissie vragen om de datum te bepalen waarop de

werkzaamheden gereed waren. Krijgt u huurtoeslag? Dan wijzen u erop dat u verplicht bent

deze huurkorting te melden bij de belastingdienst.
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Ovezicht werkzaam hede!

Ventilatiesysteem
Tijdens de bewonersavond en dg vergaderingen met de bewonerscommissie heeft u
aangegeven dat het ventílatiesysteem het grootste probleem was. Het oude ventilatiesysteem is
toen ondezocftt d.oor TNO. Uit de ondezoeksresultaten bleek dat het systeem op zichzelf goed
was. Helaas raakte het systeem vaak in storing en werd er geluidsoverlast ervaren door de
ventilatiemotor.
Omdat het oude ventilatiesystegm storingsgevoelig en ingewikkeld was, hebben wij er voor
gekozen om het ventilatiesysteem te vervangen. Wij hebben volledig gehoor gegeven aan uw
wens om een traditioneel ventilatiesysteem in de woning te plaatsen. Om geluidsoverlast te
voorkomen hebben wijde ventilatiemotor naar het dak verplaatst. Bij het nieuwe
ventilatiesysteem kunt u zowel de ventilatieroosters als de mechanische afzuiging zelf regelen.
Wij hebben na deze werkzaamheden geen meldingen meer gekregen over het
ventilatiesysteem.

Warmtepomp
U betaalt maandelijks huur aan Eneco voor de warmtepomp. Zij is als eigenaar van de
warmtepomp verantwoordelijk voor het onderhouden van de warmtepomp.
Omdat er ook klachten waren over de warmtepomp hebben we met Eneco afspraken gemaakt.
Het venrarmingsysteem is gecontroleerd, opnieuw afgesteld en eventuele gebreken zijn
hersteld. Deze O-beurt aan de warmtepomp is gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden
aan het ventilatiesysteem.
Na de werkzaamheden is door het onderhoudsbedrijf geconstateerd dat de warmtepomp goed
functioneerde. We hebben ook met Eneco kunnen afspreken dat bewoners gedurende het
project voor klachten over de warmtepomp met Vestia konden bellen.

Eneco heeft besloten dat u per 1 januari 2012 voor storingen en klachten over de warmtepomp
weer met Eneco contact op moet nemen. Zijzijn bereikbaar op telefoonnummer 0800-0072. U
ontvangt in december nog een brief van Eneco hierover.

Geluidsmeting warmtepomp
Op vezoek van de bewonerscommissie zijn in twee woningen geluidsmetingen gedaan naar
het geluid van de warmtepomp. De resultaten van de geluidsmetingen waren positief. Het
geluid van de warmtepomp viel binnen de normen van het bouwbesluit.
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Warm water
Op vezoek van de bewonerscommissie hebben wijde warmwatercapaciteit laten meten. Uit de
meting blijkt dat de boilerinhoud van de warmtepomp voldoet aan de isso norm voor
warmtapwater.

Energierekenlngen
Vestia heeft geen zicht op uw energierekening. Dat is iets tussen uw energieleverancier en u,
Wij hebben voor u geïnformeerd bij Eneco en daar zijn geen berichten van buitensporig hoog
verbruik. Heeft u vragen over uw energierekening? Neemt u dan contact op met Eneco via
telefoonnummer 0900-0201 (€0, 1 0 p.m.).

Schimmel
Voordat wij gestart zijn met de werkzaamheden aan het ventilatiesysteem en de warmtepomp
hebben wij op vezoek van de bewonerscommissie in enkele woningen schimmels laten
ondezoeken. De adressen waar de schimmels ondezocht zijn, zijn bepaald door uw
bewonerscommissie. In deze woningen is door Centraal Bureau voor Schimmelcultures een
ondezoek gedaan naar de schimmels. Uit de resultaten van dit ondezoek, die de
bewonerscommissie ook heeft ontvangen, blijkt dat de aangetroffen schimmelflora en
concentraties in de woningen niet zorgelijk hoog waren en nagenoeg gelijk waren aan die van
de buitenlucht. Op advies van het ondezoek zijn de schimmels verwijderd.

Gezondheid
Met de metingen en controles van het ventilatiesysteem, de warmtepomp en het
schimmelondezoek hebben wij alle technische gebreken in uw woning ondezocht en
verholpen. Uit geen van de ondezoeken bleek dat er een gebrek was wat invloed zou kunnen
hebben op uw gezondheid.
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Handtekening Yoor akkoord
Als bijlage ontvangt u een antwoordformulier. Wij vezoeken u dit antwoordformulier voor 28
december 2011 in de meegestuurde enveloppe naar ons retour te zenden. Geeft u op het
antwoordformulier aan of u het wel of niet eens bent met de inhoud van deze brief. Als wij uw
handtekeqing hêbben onfuangen dat u akkoord bent, maken wij het bedrag aan u over met een
eventuele verlèkening va n een h u u rachterstand.

Met vriendelijke groet,

Aad Bouwhuis
directeur
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