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Beste woningeigenaar,
Met onze procesbegeleiding en met subsidie van de gemeente de fundering van je huis
laten onderzoeken? Wij zijn begin maart gestart met het rondsturen van de startbrieven.
Inmiddels hebben wij de informatieavonden achter de rug waarin we uitgebreid hebben
verteld over funderingsproblematiek en onze aanpak. Deze avonden waren druk bezocht!
Er zijn veel vragen gesteld, in deze nieuwsbrief alvast wat antwoorden.

EERSTE OFFERTE WORDT AL
AANGEVRAAGD!
De eigenaren van een blok aan de
Heemraadssingel hebben elkaar snel
gevonden en gaan nu offertes aanvragen!
Dat is lekker snel!
WAT MOET IK DOEN OM TOT EEN
ONDERZOEK TE KOMEN?
Het is niet mogelijk om de fundering als
enige eigenaar te laten onderzoeken als je
deze fundering met andere eigenaren deelt.
Kijk op de wijkpagina van onze website met
wie je verder in het onderzoeksblok zit. Dat
kunnen eigenaren uit je eigen pand maar
ook uit panden naast je zijn. Samenwerken
met de buren is daarom de eerste stap naar
funderingsonderzoek. Eigenaren delen de
kosten: hoe meer eigenaren samenwerken des
te goedkoper het onderzoek voor iedereen
wordt. Het kan ook interessant zijn om
meerdere onderzoeksblokken naast elkaar
tegelijk te laten onderzoeken. Wellicht is het
mogelijk om korting op de kosten te krijgen. Op
onze website staat het volledige stappenplan.
HOE KRIJG IK DEELNEMERS BIJ ELKAAR?
Neem contact op met de buren om het
traject onder de aandacht te brengen.
Ken je niet alle buren of woon je niet in de
buurt omdat je de woning verhuurt? Wij

kunnen je verder helpen. Je kunt je ook als
contactpersoon opgeven, dan krijg je meer
voor elkaar.
WAT DOET EEN CONTACTPERSOON?
Eigenaren die het belangrijk vinden dat
de fundering onderzocht wordt kunnen
zich opgeven als contactpersoon.
De contactpersonen zijn het eerste
aanspreekpunt voor ons en zorgen voor
afstemming met de andere eigenaren.
Eigenaren die ons benaderen brengen
wij in contact met de contactpersoon
uit hetzelfde blok. Tijdens onze online of
fysieke contactpersonen-overleggen geven
wij hierover meer informatie en kunnen
contactpersonen onderling ervaringen delen.
CONTACTPERSONEN-OVERLEG
Binnenkort sturen wij een uitnodiging aan
alle contactpersonen. Neem contact met ons
op als je contactpersoon wilt worden, of als
je daar vragen over hebt.
BEN JE VERHUURDER?
Er zijn groepen die bezig zijn om in contact
te komen met de buren. Verhuurders wonen
soms niet op locatie waardoor aanbellen
geen optie is. Ben je verhuurder? Als je ons
belt of mailt brengen wij je graag in contact
met de buren.

Bij funderingsonderzoek wordt alleen aan
de buitenzijde gegraven, het gat is meestal
binnen een dag weer dicht. Binnen wordt
er alleen gemeten en vindt er geen hak- en
breekwerk plaats.

Op de kaart van onze website, op de pagina
van Middelland-Zuid, kan je zien met welke
adressen je in een onderzoeksblok zit. De
dikke lijn om een groen vlak geeft een blok
aan. Kom je er niet uit? Vraag het ons, dan
kijken we mee!

DE INFORMATIEBIJEENKOMST GEMIST?
Op www.mijnfundering.nl vind je een link naar de opnames en ‘Veelgestelde Vragen’.
WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT MET JE!
Bel of email ons via:
010-280 6444 | mijnfundering@steenvlinder.nl
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