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Beste heer, mevrouw,  
 
Het is bijna gedaan! De steigers zijn overal weg. In de week van 14 december spuiten we de laatste 
kruipruimtes vol met iso chips en levert ERA Contour de laatste woning op. Daarmee zijn alle 
werkzaamheden volgens planning voor de feestdagen klaar. We gaan er alles aan doen om ook de 
eventuele laatste opleverpunten voor de vakantieperiode op te lossen. Krijgen we dat net niet voor 
elkaar? Dan komen we daarvoor in het nieuwe jaar bij u terug. U zit er met de Kerst en de 
jaarwisseling in ieder geval hopelijk rustig en warm bij. 
 
In deze brief vragen we graag nog een keer uw aandacht voor enkele zaken die met het project en 
uw vernieuwde woning te maken hebben. Ook leest u hoe u ons, als dat nodig is, in de Kerstperiode 
kunt bereiken.  
 
Zet de ventilatieroosters altijd open, ook in de winter! 
Uw woning is goed geïsoleerd. Bij een goed geïsoleerd huis hoort een goede ventilatie. Wij hebben 
daarvoor een mechanisch ventilatie systeem aangebracht. Dit systeem zuigt vervuilde en vochtige 
lucht af. De lucht die verdwijnt moet worden aangevuld met verse lucht van buiten. Daarvoor zorgen 
de ventilatieroosters in uw ramen. Het is dan ook belangrijk dat deze roosters altijd open staan. Alleen 
op die manier blijft het binnenklimaat in uw woning gezond. 
 
En al lijkt het niet logisch: doordat de frisse lucht minder vocht kan bevatten warmt uw woning door 
voldoende aanvoer ervan makkelijker op. Wat maakt dat het open houden van uw roosters ook nog 
eens goed is voor uw portemonnee.  
 
Meer tips om energie te besparen? Maak een afspraak met een energiecoach! 
Behalve goed ventileren, zijn er meer dingen die u zelf kunt doen om energie te besparen. Wilt u hier 
meer over weten? Maak dan eens een afspraak met een van de energiecoaches van Vidomes. Zij 
komen graag bij u thuis langs voor een adviesgesprek. Neem voor een afspraak contact met ons op 
via vidomes.nl/contact. Als dit lastig voor u is kunt u ons natuurlijk ook bellen. 
 
Uw nieuwe kozijnen 
Dat u in uw nieuwe kozijnen niet mag boren is bekend. Omdat sommige bewoners ons ernaar vragen  
brengen we onder uw aandacht dat dit ook voor de omlijsting geldt. 
 
Enquête over de uitvoering van de werkzaamheden 
Wij horen graag van u hoe u vindt dat de werkzaamheden zijn verlopen. En wat u vindt van de 
informatie vooraf en van het resultaat. Wij sturen u daarvoor in januari een enquête. Als we uw 
mailadres hebben krijgt u hem digitaal en anders per post. Heeft u wel mail, maar wilt u de enquête 
toch liever op papier? Als u het ons laat weten zorgen we daarvoor. 
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Huurverhoging per 1 februari 2021 
De huurverhoging van € 21,= voor de energiebesparende maatregelen brengen we vanaf 
1 februari 2021 bij u in rekening. De zonnepanelen belasten we vanaf dezelfde datum aan u door via 
de servicekosten. Heeft u een nieuwe keuken, badkamer of toilet en heeft u gekozen voor 
meerwerkopties? Dan rekenen we ook die per 1 februari aan u door. 
 
Onze bereikbaarheid tijdens de feestdagen 
Alle medewerkers van ERA Contour zijn van 21 december tot maandag 4 januari met vakantie en niet 
bereikbaar. Met vragen of storingsmeldingen kunt u terecht bij Vidomes. Doe dat bij voorkeur via  
Mijn Vidomes of via vidomes.nl/contactonline. Of bel bij spoed met ons KlantContactCentrum op  
088 - 845 66 00. 
 
Heeft u vragen? 
Neem tot de vakantieperiode gerust contact op met de wooncoach van ERA Contour, Saskia van 
Seeters. Dat kan per mail via het kopje ‘email’ in uw digitale woningdossier of naar 
saskia.vanseeters@eracontour.nl. Belt u liever? Saskia is op werkdagen tussen 7.00 en 15.30 uur 
telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 13 23 66 89. Of bel de bewonerstelefoon 06 - 12 02 99 91.  
 
Vanaf 21 december kunt u met uw vragen bij Vidomes terecht. 
 
Rest ons u fijne feestdagen, een gezond 2021 en nog vele jaren vol woonplezier in uw vernieuwde 
woning toe te wensen! 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ERA Contour, 
 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend). 
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