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Lekkage

Geachte mevrouw Van Dun,

Op 22mei was ik samen met mijn ,o,,"g. bij u in de woning in verband met een lekkage. In
deze brieÍ vertel ik u hoe de klachten zijn afgerond en geef ik u antwoord op uw vraag over
schade aan uw plint.

- _D-e volgende klac![en-9qlneldi49en 4ij4 door g-qlgpgepakt---q1g$etgs_sgn afgerondj_

Lekkage door loszittende knelkoppeling van de aanvoer van de koud waterleiding.

De lekkage is gemeld op 12 juni. Op dezelfde dag heeft firma Van der Heijden de
lekkage gestopt door de knelkoppeling aan te draaien.
Ook is opdracht gegeven om preventief het expansievat te vervangen.
Op dezelfde dag heeft firma Van der Gaag bij u een droger neergezet om de vloer
droog te maken en verdere gevolgschade tê voorkomen. Uw vloerbedekking was ter
plaatse van ongeveer één vierkante meter nat.
Op 2 juli heeft een servicemedewerker van Vestia de originele plint die beschadigd was
door de lekkage vervangen. U heeft zelf plinten over de plinten van Vestia geplaatst.
Deze eigen plint vervangt of repareert Vestia niet.
U heeft op 2 juli mijn collega Maurice Gennissen telefonisch gevraagd of wij uw plint
willen vervangen. Uw beschadigde plint heeft u naar ons kantoor gebracht, Helaas
moet ik u melden dat wij geen goederen kunnen vervangen die van uzelf zijn. U kunt
daarvoor uw eigen inboedelverzekering inschakelen. U kunt uw plint weer ophalen op
ons kantoor, we zullen deze nog twee weken bewaren. Hij ligt voor u klaar bij de
ontvangstbalie.
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Vragen?
Wi; iegrijpen dat bns oordeel over het niet vervangen van uw eigen plint niet het antwoord is
dat u had gewenst. Toch hoop ik op uw begrif. Heeft u vragen of wilt u een reparatievezoek
melden? Neemt u dan vooral contiact met ons'op. Dit kan via telefoonnummer 06 - 20 66 06 48.
Dit nummef is speciaal beboeH voor huuÉdeffi aan delRudolf van Brammenstraat en
Vosmaerstraal

Met vriendelijke groeten,
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