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Geachte mevrouw / heer,

Bij deze informeren wij u over de start van de renovatie werkzaamheden van de Kleiburgflat fase 2.
De asbestsanering is nu volop gaande. Deze werkzaamheden zullen ongeveer tot eind week 20-2014 plaats vinden.
Vanaf maandag week 21-2014 zullen wij starten met de sloopwerkzaamheden en daar opvolgend met de afbouw
werkzaamheden van de appartementen en de algemene ruimtes.
De afbouw werkzaamheden bestaan resp. uit het vernieuwen van de installaties, indelingen van de appartementen,
het renoveren van de balkons en galerijen en het renoveren van de algemene ruimtes.
De werkzaamheden aan de tweede fase zullen in het laatste kwartaal van 2014 worden afgerond. De eerste woningen
worden naar verwachting in december 2014 opgeleverd.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur en incidenteel op zaterdag(en). In verband
met bovenstaande werkzaamheden zou u mogelijk (geluids)overlast kunnen ondervinden.
Wij spannen ons in om de werkzaamheden goed te laten verlopen. Mocht u desondanks een klacht hebben dan kunt
u deze achterlaten op de website www.verbeterdebouw.nl. (zie: de bijlage voor meer informatie). Er zal dan binnen 5
werkdagen contact met u worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Kondor Wessels Amsterdam bv

Bewuste Bouwers:
Het renovatieproject Kleiburg fase 2 wordt gerealiseerd volgens de gedragcode van Bewuste Bouwers. Dat
wil zeggen dat Kondor Wessels Amsterdam bv bouwt volgens de vijf pijlers: bewust, veilig, verzorgd,
milieubewust en sociaal. Voor meer informatie over de gedragscode kunt u kijken op
www.bewustebouwers.nl
Heeft u een opmerking of klacht, dan kunt u deze opmerking of reactie zetten op de site
www.verbeterdebouw.nl. Voer daarbij als locatie ‘Amsterdam Zuidoost – Kleiburg fase 2’ in.
Voor informatie betreffende werkzaamheden welke mogelijk hinder kunnen veroorzaken, kunt u kijken op
onze website: www.kondorwessels-amsterdam.nl/nl/over-ons/nieuws of www.klushuisamsterdam.nl.

