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Beste bewoner, 
 
In deze brief informeren wij u over de mechanische ventilatie van de keuken en het toilet in uw woning. 
 
Huidige situatie 
Het ventilatiekanaal voor de keuken en het toilet is een gecombineerd kanaal voor 4 of 5 boven elkaar 
gelegen woningen. Op het dak heeft dit kanaal een eigen ventilator. In de oude situatie was dit nog een 
gecombineerde ventilator met de badkamer en de andere 5 woningen in een module. De afzonderlijke 
ventilatoren op het dak zijn al tijdens de renovatie van uw woning geplaatst. 
 
 
Nader onderzoek 
Tijdens de uitvoering hebben wij de luchtdichtheid van het bestaande gemetselde kanaal gemeten. Deze 
voldoet niet aan de huidige normen. We hebben de schacht met cameraʼs onderzocht en ontdekt dat er op 
diverse plekken luchtlekken zijn die de afzuiging verstoren. 
 
Aanpak kanalen 
We hebben een methode gezocht - en gevonden - om de afzuiging te optimaliseren én de overlast voor u te 
beperken. We schuiven vanaf het dak een nieuw kanaal in het bestaande kanaal. In de keuken en het toilet 
sluiten we de ventielen aan op dit nieuwe kanaal. Daarna regelen we het ventilatiesysteem opnieuw in. 
 
Nog een maal in de woning 
Voor u betekent dit dat wij nog een keer langs komen om deze werkzaamheden uit te voeren. Voor een 
snelle uitvoering, in een dag, met zo min mogelijk overlast voor u als bewoners, is het belangrijk dat de 
bewoners van 4 of 5 boven elkaar gelegen woningen ons tegelijk toegang tot de woning geven. De 
aannemer, Van der Leij Bouwbedrijven, gaat samen met de bewoners de planning voor deze 
werkzaamheden maken. De komende weken neemt een medewerker van Van der Leij hiervoor contact met 
u op. 
 
Informatieavond voor de bewoners 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden nodigen wij u uit voor een informatieavond. Op deze avond laten 
wij duidelijk zien welke werkzaamheden, waar en hoe wij dat doen. We kunnen dan ook de planning 
bespreken.  
 
Planning 
De informatieavond houden wij in februari/maart, u ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Drie tot 
vier weken na de informatieavond starten wij met de werkzaamheden. 
 
Vergoeding 
Omdat alle woningen al opgeleverd zijn, heeft u als bewoner recht op een vergoeding van € 75,- per dag, 
voor iedere dag dat de aannemer in de woning aan het werk is voor de ventilatievoorzieningen. 
 
Vragen? 
U kunt contact opnemen met Gerda de Haan. Zij is de nieuwe projectsecretaris van het project en 
telefonisch bereikbaar op (020) 555 27 60 of via info@hetbreed.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Breed (Eigen Haard / Ymere) 
 
Rob Oosterloo 
projectmanager	  


