Eigenaren/bewoners/gebruikers van het pand
«Adres» «Huisnr»
«Postcode» «Plaats»

Rotterdam

Uw referentie:

Onze referentie:

12 augustus 2020

de heer H.A. van der Weide

J. Warbout NIVRE-re
4054251/mejs

Communicatie:

Onderwerp:

088 – 554 00 04
klantenservice@lengkeek.nl

Bouwkundige opname Koedijkslanden fase 6 te Meppel

Geachte heer/mevrouw,
In verband met de geplande rioleringswerkzaamheden en de herinrichting van
diverse straten, hebben wij van Gemeente Meppel opdracht gekregen om een
bouwkundige opname van uw pand/woning uit te voeren.
Om eventuele wijzigingen/schades die als gevolg van deze werkzaamheden
zouden kunnen worden veroorzaakt, is het noodzakelijk dat de bestaande
bouwkundige toestand van uw pand/woning, zowel aan de binnen- als aan de
buitenzijde, wordt vastgelegd. Dat gebeurt door aangetroffen bijzonderheden
zoals eventuele scheurvormingen en/of gebreken in te spreken op een
geluidsdrager en vast te leggen op foto.
Hoewel de werkzaamheden zorgvuldig zullen worden uitgevoerd, kan er niet
geheel uitgesloten worden dat er schade aan uw pand/woning ontstaat. De
bouwkundige opname is dan ook in uw belang als bewoner/eigenaar. Er zijn
voor u geen kosten verbonden aan deze opname.
Op onderstaande data wordt de inspectie door J. Warbout NIVRE-re verricht.
-

Maandag 17-08-2020 en dinsdag 18-08-2020 van 08.30 -16.30 uur

Lengkeek

Admiraliteitskade 72
3063 ED Rotterdam
Postbus 4264
3006 AG Rotterdam
088 – 554 00 04
klantenservice@lengkeek.nl
www.lengkeek.nl

KvK 08104729

Voor het doorgeven van uw voorkeur voor een bepaald dagdeel kunt u contact
opnemen met onze afdeling Klantenservice, op werkdagen bereikbaar van
08:30 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer 088 -554 00 04 of via
klantenservice@lengkeek.nl. Bij reactie per email graag uw adres en
telefoonnummer vermelden.

Lengkeek B.V. is gevestigd te Rotterdam met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en
Eindhoven. Op al onze werkzaamheden voor verzekeraars en makelaars zijn de NIVRE voorwaarden
van toepassing. Op onze overige werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden (AV 2019-01) van
toepassing.

Wij benadrukken graag dat onze inspecteur de adviezen en maatregelen van het RIVM opvolgt
inzake het Coronavirus. Ook verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dat er, tussen u en onze
inspecteur, een afstand van 2 meter wordt bewaard. Mocht u klachten hebben dan vernemen wij
dit graag van u.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Lengkeek
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