
Geef uw gegevens
door

retour: Postbus 3087, 3301 DB

#COMPANY_NAME# #FIRSTNAME# #LASTNAME#
#ADDRESS_STREET# #ADDRESS_NUMBER# #ADDRESS_NUMBER_ADD#
#ADDRESS_POSTCODE# #ADDRESS_CITY#
#ADDRESS_COUNTRY#

1234AZ123XA

Verzenddatum: #TODAY#
Klantnummer: #DEBTORNUMBER#
Onderwerp: #CONCERNING#

Beste #VARIABLE1#, 

Onlangs stuurden we u een brief waarin we u vroegen om uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer te controleren.
Helaas hebben we van u nog geen reactie ontvangen. 

We communiceren steeds vaker digitaal  
Door digitaal met elkaar te communiceren gebruiken we minder papier, kunnen we elkaar sneller bereiken en slaat u
informatie die u wilt bewaren gemakkelijk op. Op dit moment werken wij bijvoorbeeld hard aan het klantportaal ‘Mijn
Vidomes’, waarmee we allerlei informatie die voor u van belang is, zichtbaar kunnen maken. Ook hiervoor is het nodig om
de juiste gegevens te hebben. 

Controleren van uw contactgegevens 
Wij hebben van u een e-mailadres en/of een mobiel telefoonnummer. Wilt u controleren of deze juist zijn? Via de QR-code
gaat u naar uw persoonlijke invulpagina en kunt u veilig uw gegevens aanpassen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en
vertrouwelijk met uw gegevens om. 

U kunt ook de antwoordstrook onderaan de brief invullen en naar ons opsturen. Dit kan zonder postzegel. 

Heeft u vragen? 
Stel deze dan gerust op www.vidomes.nl/contact. Dan hoort u binnen 2 werkdagen van ons. U kunt uw vraag ook stellen
via Facebook en WhatsApp op 06 132 759 72. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 

Tommy Mac Donald 
manager Wonen 

Verstuur deze antwoordstrook (zonder postzegel) naar:  
Vidomes, Antwoordnummer 10104, 2600 VB Delft 

Antwoordformulier voor het aanvullen van gegevens
Klantnummer: #DEBTORNUMBER#

Naam #FIRSTNAME#   #LASTNAME#

E-mailadres

Mobiel telefoonnummer

▢ Ik ga ermee akkoord dat ik informatie van Vidomes zoveel mogelijk per e-mail ontvang.

▢ Ik ga ermee akkoord dat ik informatie van Vidomes zoveel mogelijk per per post ontvang.

▢ Ik ontvang graag de huurdersnieuwsbrief per e-mail. Vidomes verstuurt deze ongeveer 4 keer per jaar.




