Nieuwsbrief Mei 2016

COLOFON:

Hierbij de nieuwsbrief met actuele zaken:

Postadres:
Briandflat 16

Servicekosten:

1422 TT Uithoorn

De afrekening servicekosten komt er bijna weer aan. In overleg met Allert hebben
wij in maart een presentatie gehad van Eigen Haard over hoe deze kosten
berekend worden, en wat Eigen Haard wil gaan doen aan betere voorlichting. Ook
is er gekeken hoe de fluctuatie van de waterkosten stabieler kunnen worden.
Hiervoor is onder meer nu in orde gemaakt dat er nu jaarlijks vanaf 2016 de
werkelijke gemaakte kosten afgerekend worden.

Telefoon:
06-20 29 46 86

Voor de stookkosten zijn dit de prijzen vastgesteld door de ACM
Prijs

2014 (euro incl.
BTW)

2015 (euro incl.
BTW)

2016 (euro incl.
BTW)

Maximumprijs

254,00 + 24,03
per gigajoule

281,78 + 22,64
per gigajoule

276,13 + 22,66
per gigajoule

24,54

24,78

24,97

Meettarief

Dit zijn de maximale tarieven. Op uw afrekening zult u zien dat Eigen Haard lagere
tarieven hanteert.
Voor verdere informatie kunt u een kijkje nemen op de website van ACM
Hierbij de link:

E-mail:
secretariaat@europarel.nl
Internet site:
www.Euro-Parel.nl

KvK nr:
40538675
Twitter: @EuroParel

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/warmtetarieven/
Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten.

Gang van zaken Staatsburgflat:
Op dit moment wordt het asbest in de flat gesaneerd, dit houdt in dat er regelmatig mannen in witte
pakken lopen. Dit proces verloopt voorspoedig hebben wij begrepen uit ons maandelijks overleg.
Uiteindelijk is er besloten om de flat “af te knabbelen”. Deze beslissing is genomen in verband met de
samenstelling van de bodem. Verdere informatie over de gang van zaken met betrekking tot de voortgang
van de sloop van de flat volgt via de nieuwsbrief van Eigen Haard.

Gang van zaken Churchillflat:
Nu medio april zijn er in totaal 14 bewoners verhuisd. Net zoals bij de Staatsburgflat verloopt dit
voorspoedig en zonder al te veel problemen. Net zoals in de Staatsburgflat wordt er toezicht gehouden op
het achterlaten van huisraad op de straat. Mocht u toch iets constateren meld dit bij de huismeester
(gegevens vindt u onderaan in de nieuwsbrief) Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
Briandflat:
Regelmatig horen wij signalen over slecht functioneren van de verwarmingsunit. (hierbij kun je denken
aan lekkage, geen warm water, geen verwarming of error code) Mocht dit zich voordoen – informeer
Kropman, laat de reparatie op de kaart aftekenen en meld dit ook bij ons/eigen haard indien dit niet naar
tevredenheid is opgelost.
Inloopbijeenkomst
Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden?
Op 10 mei is er een inloopbijeenkomst tussen 17:00 en 19:00 in het Buurtnest waar medewerkers van
Eigen Haard en GP Groot aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden.
Huismeesters:
Wist u dat u indien u overlast heeft van muizen/ongedierte de huismeester kunt informeren. Desgewenst
kan door hun Rentokil gebeld worden ivm de bestrijding hiervan. Als bewoner kun je zelf ook meehelpen
om de overlast tegen te gaan door bv geen brood en/of voedselresten buiten weg te gooien.
Frits Kuin
06-54748431
Alwin van Cooten
06-54748432
Mohamed
06-54748433
Indien u een email wil sturen gebruik dan info@eigenhaard.nl. Vermeld in het onderwerp wel even de
huismeester. Via dit emailadres worden alle emails die binnenkomen geregistreerd. De huismeester zijn
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00-16:30 en op vrijdag van 08:00 tot
12:00. In geval van calamiteiten buiten kantoor uren kun je contact opnemen met Eigen Haard 0206801801
Voor storingen met betrekking tot de verwarming en warm water kunt u contact opnemen met firma
Kropman telefoon : 088-3344444

