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Beste bewoner, 
 
Op 25 mei ontving u van ons de bewonersbrochure voor de werkzaamheden die we later dit jaar in 
uw woning willen uitvoeren. Bij de brochure zat een instemmingsformulier. Ik vroeg u op dit formulier 
aan te geven of u akkoord gaat met de werkzaamheden en de daarbij behorende 
huurverhoging/aanpassing van de servicekosten. Daarbij vroeg ik u het formulier voor 3 juni aan ons 
terug te sturen. 
 
Wij hebben uw formulier nog niet ontvangen 
Voor uw gemak ontvangt u bij deze brief nog een keer het instemmingsformulier. Ik wil u vragen deze 
alsnog in te vullen en vóór maandag 15 juni in de brievenbus te doen van de complexbeheerder. U 
kunt het formulier ook opsturen naar Vidomes, Antwoordnummer 10104, 2600 VB Delft. Voor ons 
antwoordnummer hoeft u geen postzegel te gebruiken. 
 
Ook als u niet instemt met de werkzaamheden wil ik u vragen het formulier in te vullen. Wilt u in dat 
geval kort aangeven waarom u niet akkoord gaat?  
 
Heeft u vragen? 
Binnen de richtlijnen van het RIVM pakken wij onze dienstverlening zoveel mogelijk weer op. Wél kan 
het zijn dat dit door de coronacrisis op een andere manier gaat dan u van ons gewend bent. 
Bijvoorbeeld omdat veel medewerkers vanuit huis werken. Geef uw vragen daarom zoveel mogelijk 
aan ons door op vidomes.nl/contact. Of gebruik het contactformulier dat we u gelijk met de brochure 
hebben toegestuurd. Dan hoort u binnen 2 werkdagen van ons. Als uw vraag echt niet kan wachten, 
kunt u ons natuurlijk bellen. U kunt uw vraag ook stellen via Facebook en WhatsApp op 06 132 759 
72 
 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Heembouw, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
 
 


