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Groot onderhoud en vervanging dak ventilatoren 

 

Beste bewoners, 

In de periode van 29 augustus tot en met 2 september wordt het groot onderhoud en / of vervanging van het 

ventilatiesysteem uitgevoerd, conform het besluit in de ALV van 30 mei 2022. 

 

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd: 

• Demonteren en afvoeren van de bestaande verouderde dak ventilator 

• Controleren en herstellen van de bevestigingen op mogelijke waterlekkages 

• Het monteren van de nieuw dak ventilator 

• Het aansluiten van de dak ventilator  

• Aanpassen elektrische installatie voor stroomvoorziening dak ventilatoren. 

• Verwijderen noodstroomvoorziening reeds geplaatste ventilatoren 

• Reiniging van binnenwerk dakopstand en ventilatieschacht 

 

Als bewoner(s) van de 1e verdiepingen heeft u een brief van Ventius ontvangen met een datum en tijdstip 

waarop u verwacht wordt  thuis te zijn voor het verlenen van toegang aan de monteurs. In uw woning zal men 

tijdens het reinigen van de ventilatie schacht het vuil door de openingen van de bestaande roosters in keuken, 

badkamer en toilet afzuigen. Daarom is het verzoek om de toegang tot deze roosters (ventielen)( vrij te 

houden.  

Als de geplande datum en tijdstip voor de aangekondigde werkzaamheden voor u niet mogelijk is dan graag 

contact zoeken met Ventius via het in hun brief aangegeven emailadres planning@ventius.nl of 

telefoonnummer 088 4009 755.  

 

Zodra er meer informatie beschikbaar komt over de exacte datums en tijdstippen per verticale woningstreng 

zal dat worden gedeeld door middel van een informatieblad wat zal worden opgehangen in de mededelingen 

kastjes in de centrale hal. 

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met de VvE-beheerder VZB-

vastgoed via email : info@vzbvastgoed.nl of per telefoon: 070-4273372 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het bestuur VvE Belvédèrebos 

 

Henk Huijzer (voorzitter) 
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