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Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam

Aan de bewoner(s)  van
Rudol f  van Brammenstraat  12
2524  HD Den  Haag
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Eneco Warmte & Koude

Operations

Eneco Warmte & Koude
Leveringsbedrijf BV
Rochussenstraat 200
3015 EK Rotterdam
www.eneco.nl

KvK Rotterdam 24242O2L
Fortis bank 64 01 16 485
BTW N1.8025.00.912.801

Datum: 10 februari 2011 Behandeld door: S. Johnson-Verklei j
Klantenservice: 0900 - 0201 (€0.10 p.m.)
Ons kenmerk: 1102lo_SJV_Spoorwijkl
Onderwerp; t i jdel i jk meldpunt storingen warmtepomp

Geachte heer,  mevrouw,

Eneco is verantwoordel i jk voor het t ransport  en de levering van bronwarmte naar uw aanslui t ing en de
serviceverlening aan de warmtepomp in uw woning.
Met deze br ief  wi l len wi i  u informeren over afsprakendie gemaakt zijn met uw woningverhuurder Vestia over
de warmtqp-o_r1p.

Comfortproblemen
Eind vorig jaar zi jn wi j  door Vest ia op de hoogte gebracht van de comfortklachten in uw woning. Hierbi j  is
door u ook de warmtepomp genoemd. Vest ia is vast besloten al le problemen op te lossen en heeft  Eneco
gevraagd hieraan medewerking te ver lenen. Beide part i jen hebben daarom afgesproken dat u al le klachten en
stor ingen over het comfort  in uw woning, inclusief k lachten of stor ingen aan uw warmtepomp, t i jdel i jk kunt
melden bi j  Vest ia.  Hiervoor is een telefoonnummer beschikbaar gesteld dat u 24 uur per dag kunt bel len.

Vragen, klachten, storingen
Indien u klachten of stor ingen heeft  aan de warmtepomp kunt u hiervoor tot  l  juni  2011 terecht bi j  Vest ia op
telefoonnummer O6 - 2066 0648. Vest ia zal  de meldÍng doorgeven aan Eneco.

Heeft  u vragen over uw energieverbruik of termi jnbedrag? Dan kunt u gewoon contact op nemen met de
klantenservice van Eneco. Onze medewerkers staan u graag te woord op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur
v ia  te le foonnummer  0900 -  0201 (€0 ,10  p .m. ) .
Correspondentie kunt u richten aan Eneco Services, postbus 1014, 3000 BA Rotterdam. U kunt ons ook een
e-mai l  sturen via de website Eneco.nl lvraaq.

Wij  vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vr iendel i jke groet,
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Directeur Ooerat ions


