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Bestuur van Vereniging van Eigenaren Belvédèrebos 
Zoetermeer, 29 Juni 2022 
 
Betreft: update liftrenovatie 2022-2 hoogbouw nr. 1-121 
 
Geachte bewoners, 

 

Start renovatie 

Op maandag 11 juli start de renovatie van de liften aan de hoge kant van het gebouw. De lift voor de even 

verdiepingen zal als eerste worden gerenoveerd. Gedurende de renovatie blijft de lift voor de oneven 

verdiepingen beschikbaar. Zodra de lift voor de even verdiepingen gereed is, zal direct begonnen worden aan de 

lift voor de oneven verdiepingen.  

 

Alternatieve mogelijkheden 

Voor de bewoners van de hogere verdiepingen (11 t/m 15) is er de keuze om een verdieping naar boven of 

beneden te gaan en vervolgens de beschikbare lift te gebruiken. Bewoners vanaf de 1e tot en met de 10 e 

verdieping hebben een extra keuze door gebruik te maken van de liften in de lage kant van het gebouw. 

Voor de bewoners, die in de inventarisatie ronde hebben aangegeven hulp nodig te hebben, worden er voor 

aanvang van de renovatie trapliften en drempelhulpen geplaatst. Voor uitleg en hulp bij het gebruik van de 

trapliften zal persoonlijk contact worden gezocht. 

 

Stoeltjes liften 

• Firma Noodliften is enkel aansprakelijk als de lift niet goed geplaatst is. Dit moet volgens bepaalde 

bouwvoorschriften zodoende niet waarschijnlijk. Mocht een bewoner door verkeerd gebruik eraf vallen, 

is de bewoner zelf aansprakelijk voor eventueel letsel. 

• Per lift worden 2 rollators gratis meegeleverd. Het is niet mogelijk (toegestaan) een rollator op of via de 

stoeltjeslift te vervoeren. 

 

In het kort: 

• juli en augustus 2022 renovatie liften hoge gedeelte (per lift ongeveer 3-3,5 week); 

• 11 juli – start renovatie lift even verdieping, daarna start renovatie lift oneven verdieping; 

• tijdens de renovatie van de even/oneven lift blijft de oneven/even lift beschikbaar; 

• liften lage kant van het gebouw blijven beschikbaar; 

• trapliften en drempelhulpen worden geplaatst. 

 

Het kan zijn dat wij u hebben gemist. Daarom verzoeken we u vriendelijk om, in het geval dat u hulp nodig hebt 

en ons niet hebt gesproken, uiterlijk 4 juli contact met ons op te nemen via: info@vvebelvederebos.nl. 

 

Extra informatie en tips: 

• grote goederen / verhuizen : tijdens de periode van 11 juli tot en met eind augustus is verhuizen en het 

leveren van grote goederen een uitdaging. Indien mogelijk uitstellen; 

• boodschappen:  vermeld bij het bestellen dat de liften worden gerenoveerd, zodat de bezorgers rekening 

kunnen houden met een extra trap op of af. U kunt dit aangeven in het opmerkingenveld van uw 

bestelling; 

• veiligheid: voor aanvang van de renovatie zullen de politie, brandweer, ambulance & gemeente worden 

geïnformeerd; 

• pakketdiensten: voor aanvang van de renovatie zullen wij een informatieblad ophangen met de 

benodigde informatie voor de pakketbezorgers; 

• hulp: bied hulp aan buren en medebewoners als dat nodig is. We zijn er met elkaar voor elkaar. 

 

Vragen? Loop even binnen tijdens de inloopavond: de eerstvolgende is maandag 4 juli, vanaf 19.30-21.00 uur in 

het VvE-kantoor. 
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