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Contactgegevens

Leeghwaterplein 45
Postbus 561
2501 CN DEN HAAG

telefoon: 0900 1455 (8 ct per gesp€k)

fax (070) 3634r'.79
e-mail: zuidoost@vestia.nl
internet: www.vestia.nl

Mevrouw S.P. Satter
Rudolf van Brammenstraat í6
2524HD DEN HAAG
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Datum 26 mei 2011
Ons kenmerk 6013857
Uw kenmeÍk

BetÍefr klachten onderhoud

Geachte mevrouw Satter,

Wij spraken elkaar op 26 mei over een aantal onderwerpen. Zoals besproken kunt u in deze
brief lezen wat wij u willen aanbieden.

Wij hebben ook geconstateerd dat de balustrade wankel is. Wij bieden u een technisch goede
oplossing aan. Om de balustrade extra te verstevigen willen wij de balustrade koppelen met het
plafond. Dat wil zeggen dat er boven aan de trap een houten kolom tot het plafond komt. Deze .
zorgt ervoor dat het hekwerk stevig is. Daamaast is er al een betere trapleuning op een
smetplank geplaatst. Deze extra ingreep doen wij kosteloos en het hekwerk inclusief de kolom
wordt in zijn geheelgeschilderd op kosten van Vestia. 

r I
vezekerins hÀ',h 

"flU heeft schade geleden aan uw eigendommen door lekkages. U heeft deze gemeld bij de WA te'r 
elq

vezekering van Vestia. U liet weten dat de vezekering € 550,00 aan u heeft uitgekeerd. Dat is
minder dan de € 800,00 die u heeft ingediend. De opzichter heeft mij laten weten dat het door u
genoemde bedrag van € 800,00 een redelijk bedrag was. Uit coulanceoverweging vullen wij bij
hoge uitzondering het door de vezekering uitgekeerde bedrag aan. Dit betekent dat wij
€ 250,00 (€ 800,00 -/- € 550,00) zullen verrekenen met uw huur.

Schilderuerk raamkozijn.
Verder vertelde u mij dat er nieuwe, maar een ander type, raamboompjes is geplaatst. De oude
raamboompjes waren niet meer leverbaar. Hierdoor sluit uw schildenrerk niet meer aan op de
raamboompjes. Een huurder is zelf verantwoordelijk voor het schilderwerk in de woning. Dit
kunt u nalezen in de brochure Serviceabonnement en woningonderhoud. Wij gaan er dan ook
vanuit dat, gezien het bedrag dat wij uit coulance aan u overmaken, u zelf deze kosten voor uw
rekening neemt.
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lnboedelvezekering
Verhuurders vergoeden geen schade aan inboedel. Huurders worden dan ook geadviseerd om
een zelf een inboedelvezekering af te sluiten. U heeft mij verteld dat u wel een inboedelveze-
kering heeft,,maar de schatle is meteen bij onze WA vezekering gemeld. Een WA vezekering
vergoedt in de regelalleen de dagwaarde. Het is dan ook raadzaam om bij schades deze te
laten lopen via de inboedelverzekering. Deze keren in veelgevallen de nieuwwaarde uit.

Akkoord?
Graag horen wij binnen twee weken of u akkoord gaat met ons aanbod. De vergoeding is

onlosmakelijk verbonden met ons voorstel voor de balustrade en het schildenrerk. Wilt u ons
voor 9 juni laten weten of u gebruik maakt van ons aanbod? Dan kunnen wij de opdracht
verstrekken, het werk laten uitvoeren en het geld aan u overmaken of verrekenen met een
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Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via het bekende telefoonnummer
06-20660648

Met vriendelijke groet,
Vestia Den Haag Zuid-Oost

Maurice Gennissen
consulent Beheer & Herhuisvesting
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