infokaart VvE Bazuinlaan 3-145
Welkom nieuwe bewoner. Veel woonplezier op uw nieuwe plek. Deze kaart is gemaakt om uw start in
de VVE zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Gefeliciteerd! U bent nu mede-eigenaar van dit flatgebouw en de ruimte eromheen. Met zijn allen
proberen wij dit zo gebruiksvriendelijk en netjes houden.
U bent de komende tijd bezig om uw nieuwe woning naar uw zin maken. Hier wat tips om dit zo
soepel mogelijk te laten verlopen:
•

Stel u voor aan uw buren;

•

Wanneer u gaat breken en/of boren: niet op zondag en hang een briefje in de hal aan het
mededelingenbord wanneer de werkzaamheden lang duren. Vanwege corona zijn veel
mensen thuis;

•

Weg een stucloper of een kleed op de galerij, dit voorkomt dat vuil in de tegels dringt en
vervangen moeten worden;

•

is het portaal of de lift vies geworden door het klussen? Leg in een lift een stucloper neer of
maak deze elke dag schoon;

•

Vervoert u spullen met de lift? Gebruik 1 lift en houdt rekening met de maximale belasting om
liftuitval en onnodige reparaties te voorkomen;

•

Bent u aan het verhuizen en wilt u de tussendeur in de entree langer open laten? Er zit een
knop aan de bovenkant van de motor. Dit om doorbranden van de motor te voorkomen;

•

Lees het huishoudelijk regelement goed door, dit staat op onze website www.bazuinlaan.nl;

•

Bezoek de jaarvergadering;

•

Adressen en contactpersonen: infoblad in de hal en lift en/of op de website.

De VVE-Bazuinlaan heeft een bestuur. Het bestuur heeft als taak de technische staat van het gebouw
in orde te houden en bestaat momenteel uit 4 personen. Het bestuur komt eens in de maand bij
elkaar om zaken betreffende het gebouw te bespreken en zo nodig actie te ondernemen. Vindt u het
leuk om mee te denken over uw woonplek? Meldt u aan bij het bestuur, wij zijn op zoek naar
bestuursleden.
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Wilt u contact met het bestuur? Mail naar info@bazuinlaan.nl

