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Beste heer, mevrouw, 
 
Bij de uitwerking van de plannen voor uw woningen hoort een uitgebreide inventarisatie van het 
asbest. U hoort nog van ons wanneer we hiervoor bij u binnenshuis langs willen komen. Op 
woensdag 11 december inventariseren we alvast de buitenkant van uw woning. Daarover gaat deze 
nieuwsbrief. 
 
Wat gebeurt er precies? 
Medewerkers van Kiwa onderzoeken de daken, gevels en kozijnen/ramen van uw woning. Dat doen 
ze vanaf een soort hoogwerker. Omdat we goed in beeld willen hebben waar zich asbest bevindt, kijkt 
Kiwa tijdens het onderzoek ook naar de situatie onder de dakpannen. Daarvoor halen ze tijdelijk 
enkele dakpannen weg. 
 
Waarom is dit nodig? 
Asbest kan geen kwaad zolang u of wij er niet aankomen. Tijdens de werkzaamheden die we gaan 
doen raken we veel onderdelen van uw woning. Daar kunnen plekken bij zijn waar zich asbest 
bevindt. Om de werkzaamheden dan toch te mogen uitvoeren moeten we dat asbest eerst weghalen. 
Door nu al goed in beeld te brengen waar zich asbest bevindt, voorkomen we op een later moment 
verrassingen en mogelijke vertraging.   
 
Wat vragen we van u?  
We voeren de inspectie zowel aan de voor- als de achterkant van uw woning uit. U hoeft hiervoor niet 
thuis te zijn. Wel vragen we uw medewerking bij het volgende: 
 

▪ Aan de voorkant van uw woning moet de hoogwerker op de parkeerplaatsen langs de weg 
staan om goed bij alle onderdelen van uw woning te kunnen. Wilt u daarom uw auto op 11 
december aan de overkant van de straat of elders parkeren? 
 

▪ Aan de achterkant van uw woning kunnen medewerkers van Kiwa de gevel alleen vanuit uw 
tuin goed beoordelen. Wij vragen u daarom de toegangspoort tot uw tuin op 11 
december open te laten. Voor alle duidelijkheid: medewerkers van Kiwa betreden uw tuin 
alleen te voet en niet met een hoogwerker. 

 
Heeft u vragen?  
Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 
132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en een vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
Medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.)  


