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Planning
Doordat de winter al haar intrede heeft gemaakt liggen de Brewinc Sheds nu
bedekt onder een laagje sneeuw. Weliswaar mooie plaatjes, maar het levert
helaas ook vertraging op! We hebben het storten van de verdiepingsvloer
vanwege de sneeuw al meerdere malen uit moeten stellen. Gister is het 1e deel
gestort, wat wij afgedekt hadden. Begin volgende week zullen de overige
verdiepingsvloeren worden gestort en naar verwachting zal dit eind dit jaar gereed
zijn. Dat waren de laatste ‘natte’ bouwwerkzaamheden, die in deze tijd van het jaar
kritisch zijn.
De montage van het staalframe casco en de overige gevelwerkzaamheden in
aanloop naar de afbouw zijn droge methoden en zijn veel minder
weersafhankelijk. Direct in het nieuwe jaar zullen we hiermee gaan starten.
De overallplanning blijft gehandhaafd! Op dit moment zijn we bezig met een
gedetailleerde afbouwplanning, waarin we ook aangeven welke woning
wanneer opgeleverd kan gaan worden. Hierover zullen we u op de
informatiemiddag nader informeren! Bekijk de planningsfilm op onze website:
www.wamenvanduren.nl [Deze film is ter indicatie]
Informatiemiddag
De informatiedag / hoogste punt viering willen we graag verplaatsen naar
vrijdag 18 januari 2013 om 16.00 uur, omdat we u tijdens deze middag
ook echt wat willen laten zien. En dat is nu door de vertraging wat
onzekerder geworden. We hopen dat u allen op de 18e aanwezig kunt zijn.
Daarop volgend zal het Open Huis op zaterdag 19 januari 2013
plaatsvinden. Indien u de 18e verhinderd bent graag doorgeven aan
Harmjan Evers (h.evers@wamenvanduren.nl).
Plaats vloerverwarmingsverdeler
Bijgevoegd is de afbeelding te zien van de definitieve plaats van de
vloerverwarmingsverdeler onder de trap. Deze is verplaatst meer naar
onder de trap, waardoor er meer bruikbare ruimte ontstaat in het hoge
deel. [Deze afbeelding is ter informatie en is niet toegespitst op uw eigen woning.]
Binnenkozijnen
Tevens willen wij u de mogelijkheid geven om een
afspraak te maken bij onze leverancier Van Buren
in Doetinchem om de mogelijkheden voor uw
binnenkozijnen, binnendeuren en kruk/schild te
bekijken. Uiterlijk 23 januari a.s. moeten wij de
definitieve bestellijst doorgeven. Indien u de
binnenkozijnen standaard wil laten, dan hoeft u
niets te doen. Bij Van Buren kunt u trouwens ook
terecht voor allerlei accessoires voor in uw woning, bijvoorbeeld zonwering.
Van Buren, tel: (0314) 32 42 46, Doetinchemseweg 53 in Doetinchem.
Telefoonaansluiting woningen
KPN heeft aangegeven dat zij in nieuwbouwwoningen per 1 januari 2013 niet
meer standaard een telefoonaansluiting aanleggen. Dit betekent dat KPN de
hoofdkabel langs de woningen wel aanlegt, maar dat deze pas naar binnen
gebracht wordt als u ook daadwerkelijk de aansluiting aanvraagt. Per woning zullen ze dan een aansluiting
tot in de meterkast realiseren. De reden hiervan is dat steeds minder mensen behoefte hebben aan een
vaste telefoonaansluiting, dit door het gebruik van mobiele telefoon, kabel of internet. Binnenkort zult u
hierover nader geïnformeerd worden.
Ten slotte willen wij u mededelen dat wij van 19 december 2012 t/m 4 januari 2013 gesloten zijn. 7 januari
2013 starten wij weer met de werkzaamheden aan de Brewinc Sheds en kunt u ons weer bereiken op
kantoor.
WAM&VanDuren wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013! Wij begroeten u graag op vrijdag 18
januari 2013!
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