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Leningaanvraag

Eindelijk, het is zover! Nadat onze VvE zichgekwalificeerd had voor de lening, moestdeze nog wel aangevraagd en goedgekeurdworden. De afgelopen weken zijn de laatstehandtekeningen gezet en alle formaliteitenafgerond. De lening is rond!
Planning hekwerken

De productie voor de hekwerken isbegonnen. Om de werkzaamheden tekunnen beginnen is een bouwvergunningnodig. De verwachting is dat debouwvergunning in januari wordtafgegeven. Zo snel mogelijk daarna wordt erbegonnen met het plaatsen van het eerstestuk hekwerk, dit zal een ‘proefstuk’ zijn, omer extra op te letten of de uitvoering is zoalsgewenst. Het 3-hoog gedeelte krijgt de eerom als eerste het nieuwe hekwerk te mogenontvangen. Er zal begonnen worden met deeerste verdieping, daarna de tweede en dederde verdieping. We rekenen op één weekwerk per verdieping. We houden u op dehoogte van de vorderingen!
De overige activiteiten waarvan isafgesproken om ze onder de lening uit tevoeren zitten nog in de voorbereiding.
Verhoging service kosten

Nog niet iedereen maakt het nieuwemaandbedrag (ingegaan op 1 juli 2013)over. Naast het feit dat u dan achterlooptmet de VvE-bijdrage is het ook lastig vooronze administratie. We verzoeken u op deoverschrijving duidelijk te vermelden voorwelk huisnummer u de VvE-bijdrageovermaakt.

Invoering IBAN-nummer

Per 1 januari heeft u voor het betalen van deVvE-bijdrage het IBAN-nummer van de VvE-rekening nodig:
NL40INGB0000922643
Mocht u hulp willen bij het instellen van eenautomatische overschrijving, laat het onsweten, we helpen u graag!
Gemeenschappelijk groen

Zoals u heeft kunnen lezen de afgelopenmaanden komt er op hetgemeenschappelijke groen gedeelte (hetgrasveld) een wadi. Een wadi is lichteverlaging in het veld waarin het regenwaterwordt opgevangen en  vervolgens afgevoerdin plaats van de bodem in te zakken. Samenmet de wadi wordt de drainage verbeterd.Werkzaamheden zijn inmiddels begonnenen zullen in 2014 worden voortgezet.
Prettige Kerstdagen en een
gelukkig 2014!

Wij wensen u een hele fijne kerst en een
voorspoedig 2014!
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