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Reparatieonderhoud
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Van den Broek,

Betreft

Graag vragen wij uw aandacht voor het onderhoud aan de centrale verwarming (cv) in uw
woning. Onze installateur Kemkens Gasservice bv. liet ons weten, dat er geen onderhoud aan
uw cv is uitgevoerd.
Al uitgevoerd?
Is het onderhoud aan uw cv-ketel kort geleden uitgevoerd of heeft u ondertussen
gereageerd, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Belangrijk
Regelmatig onderhoud aan uw cv-installatie is nodig om uw verwarming goed en veilig te laten
werken. Zo voorkomen we dat u opeens in de kou zit, uw gezondheid gevaar loopt of uw
woning en alles wat daar in staat beschadigd raakt. Daarom is het belangrijk dat u medewerking
verleent om het onderhoud aan uw cv uit te voeren. Doet u dit niet, dan bent u aansprakelijk
voor alle risico’s en de schade die ontstaat doordat het onderhoud niet is uitgevoerd. De kosten
voor het herstel van de schade zijn voor uw rekening.
Afspraak maken
Onderhoud is dus echt nodig! Voor uw gezondheid én voor uw woning. We vragen u daarom
dringend om binnen vijf werkdagen een afspraak te maken met Kemkens. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 088 – 505 03 10. Zo voorkomt u dat u aansprakelijk wordt voor alle schade die
ontstaat doordat het onderhoud niet is uitgevoerd.

Datum

4 april 2019

Vragen?
Bezoek www.vestia.nl. Daar vindt u informatie over verschillende onderwerpen en regelt u ook direct uw
zaken online. Liever iemand spreken? Belt u dan met 088 124 24 24.

Vragen?
Bezoek www.vestia.nl. Daar vindt u informatie over verschillende onderwerpen en regelt u ook
direct uw zaken online. Liever iemand persoonlijk spreken? Belt u dan met 088 124 24 24.
Met vriendelijke groet,
Vestia

Zohair Hasnaoui
vastgoedbeheerder

Hasnaoui , Z ohair

