
 
Contactformulier 
 

Prof. Henketstraat/ 
Ernst Casimirstraat 
 

 

 
 
 
Beste bewoner, 
 
Misschien heeft u na het lezen van onze bewonersbrochure en het zien van het filmpje op onze 
website nog vragen over de werkzaamheden aan uw complex of woning. Stel deze gerust, alleen dan 
op een iets andere manier dan u van ons gewend bent.  
 
Door de coronacrisis is ons kantoor gesloten. Daarom werk ik, en al mijn collega’s, zo veel mogelijk 
vanuit huis en vermijden we direct contact met anderen. Veiligheid voor u en voor onszelf staat nu 
voorop. Zo leveren ook wij onze bijdrage aan het zo snel mogelijk indammen van het coronavirus. 
 
Hoe kunt u toch uw vragen stellen of contact met mij opnemen?   
Dit kan door uw gegevens in te vullen op dit contactformulier. Heeft u alle gegevens ingevuld? Stop 
het formulier dan in de brievenbus van de woning aan de Prof. Henketstraat 14. Of stuur het naar ons 
gratis antwoordnummer: Vidomes, Antwoordnummer 10104, 2600 VB Delft. Uw vraag kunt u ook 
online stellen via ons contactformulier op vidomes.nl/contact.  
 
Wij nemen contact met u op 
Na ontvangst van dit contactformulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Dit doen wij in 
principe op een dinsdag- of donderdagochtend. Komt deze dag u niet uit? Vul dan in op welke 
werkdag wij u wel kunnen bellen. Op vrijdag bellen lukt voor ons niet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 

 
In te vullen door bewoner 
 
Ik heb de bewonersbrochure Prof. Henketstraat/Ernst Casimirstraat gelezen. Over de 
werkzaamheden heb ik nog één of meerdere vragen. Wilt u mij / mijn contactpersoon * daarom 
bellen? 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 
 
of 
 
Mijn naam en adres: ……………………………………………………………………………………… 
Naam contactpersoon: ……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
O ik ben / mijn contactpersoon is * niet bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen. Neem 

daarom op ………….. dag (ochtend / middag *) contact op. Wij zijn niet bereikbaar op vrijdag. 
 
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 


