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OPRUIM DAGEN IJDENHOVE 130-230
Beste bewoners, in januari vinden voor de 3 e keer opruim dagen
plaats. De opruim dagen bij Van Assendelftgaarde 132-228 en 18114 waren een groot succes, nu is de IJdenhove 34-128 aan de
beurt! Deze vinden plaats op vrijdag 10 januari en zaterdag 11
januari.
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Laten we samen de spullen sorteren en opruimen. Dit betekent
handen uit de mouwen en samen aan de slag. Overigens hoeven
de bewoners dit niet alleen te doen; er zijn extra handen
aanwezig om de bewoners te assisteren.

ONDERLANGSE LEIDINGEN HET POPULAIRST
Tijdens de voorbereidingen van de renovatie waren de leidingen
in de gang toen de enige optie.
Nadat er alternatieven verschenen hebben de meeste bewoners
voor de leidingen onderlangs gekozen. Dit waren 85 % van de
bewoners.
15 % van de bewoners hebben de leidingen door de gang
(originele optie) laten lopen.

TECHEM METER BEWAREN
Op de “oude” radiatoren in uw woning zaten de Techem
metertjes. Door de plaatsing van het nieuwe warmwatertoestel
(de aflever set) zijn deze metertjes niet meer nodig omdat er in
de aflever set een zogenaamde doorstroommeter zit. De
afrekening van het warmtapwater en verwarming gebeurt dan op
basis van deze doorstroommeter.
De oude radiatormeters worden door de Werkendamse
Verwarmings Centrale, na vervanging van de radiatoren, bij u in
de meterkast achtergelaten zodat u de afrekening van de
stookkosten nog één keer kan controleren op basis van de deze
oude metertjes. Na ongeveer één jaar zal Rhiant een verzamelbak
in de hal van de appartementen plaatsen zodat deze metertjes
milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd. Omdat de
radiatormeters zijn voorzien van een ingebouwde batterij mag u
deze niet zelf bij het huisvuil wegdoen.
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CONTROLEER OF UW GAS IS OPGEZEGD
Momenteel worden de zonnepanelen geplaatst en worden de
meterkasten aangepast. Ook worden de gasmeters verwijderd.
Wij vragen u om te controleren of het gas
daadwerkelijk is/wordt opgezegd bij uw gasleverancier.
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GEEN PLAK FOLIE OP HR ++
Tijdens de renovatie wordt de beglazing vervangen door hoog
rendement glas, oftewel HR ++. Omdat het om speciaal glas gaat,
adviseren wij om geen plakfolie te plakken. Hierdoor vervalt de
garantie en ook in de praktijk is gebleken dat het glas kan scheuren.
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