
INFORMATIEBRIEF 
 

Onderhoudswerkzaamheden .. woningen te  ….. 

 

Geachte heer, mevrouw,    

In opdracht van ………….start Wits Noord binnen-

kort met een aantal  

onderhoudswerkzaamheden. In deze brief  

informeren wij u over onze werkwijze ten tijde 

van het coronavirus, werkzaamheden,  

planning, voorbereidingen en uw contactpersoon 

voor eventuele vragen.  

 

Corona virus (covid-19) 

Toelichting onze werkwijze en cartoon meesturen. 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden  

 Het houtwerk aan de buitenzijde van uw      

woning en bergingen wordt gereinigd. 

 Het houtwerk aan de buitenzijde van uw 

woning wordt geschilderd.  Eventueel  

houtrot wordt hersteld. 

 Bij diverse woningen worden dakkapellen 

voorzien van nieuwe dakbedekking. U  

ontvangt bericht van de dakdekker wanneer 

dit uw woning betreft. 

 Reinigen en conserveren betonwerk: u  

ontvangt bericht wanneer dit van toepassing 

is voor uw woning.  

 Bij diverse woningen worden asbestpanelen 

in gevels en/of dakkapellen gesaneerd. U 

ontvangt bericht van de asbestsaneerder 

wanneer dit uw woning betreft.  
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Planning  
De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland tussen begin 

april en half mei 2020.   

Deze planning is onder voorbehoud van geschikte weersomstandig-

heden. U ontvangt bericht over de startdatum van de verschillende 

werkzaamheden.  

 

Overlast 
 De uitvoering kan overlast veroorzaken. Wij doen er alles aan 

om de overlast tot een minimum te beperken. Om de werk-

zaamheden uit te kunnen voeren, plaatsen we steigers rond-

om uw woning. Voor de uitvoering van de werkzaamheden 

hoeft u niet thuis te blijven, met uitzondering van de glas-

werkzaamheden, hierover ontvangt u apart bericht.  

 Pas geschilderde onderdelen zijn nat. Let u daarom op uw 

kleding en/of accessoires. Om ramen en deuren goed te laten 

drogen, zal de schilder u verzoeken deze enkele uren open te 

zetten.   

 

Wij verzoeken u vriendelijk 
 Om losse spullen (bijvoorbeeld tuinmeubels en plantenbak-

ken) rondom uw woning te verplaatsen zodat wij goed bij het 

houtwerk kunnen.  

 Decoratie en beplanting van het houtwerk aan de buitenzijde 

van uw woning te verwijderen.  

 

 

Wij zullen zorgdragen voor een professionele en veilige uitvoering 
van de werkzaamheden. Hartelijk dank voor uw medewerking!  

Uw contactpersoon 

Heeft u vragen? Belt u gerust met 

de uitvoerder van Wits Noord 

U kunt uitvoerder  naam mede-

werker bereiken via: 

 Telefoon: 06 .. .. .. ..  / 0512 

334920. 

 Email: ……...@wits.nl   
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