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Beh. door    : mw. D.B. van der Meer     

     

    

  opname i.v.m. drainage Prinsessekade 

 

 

Betreft: Vooropname i.v.m. werkzaamheden drainage te Haarlem 

 

   

Geachte heer/mevrouw, 

 

In verband met de uitvoering van bovengenoemd project heeft Heijmans ons expertisebureau gevraagd om 

voor uitvoering van een vooropname zorg te dragen. U bent hierover door de Gemeente Haarlem per brief 

geinformeerd. 

 

Een opname, zoals hier wordt bedoeld, bestaat uit het inspecteren van de binnenzijde en buitenzijde van de 

woningen/panden, om zodoende de bouwkundige staat ervan, op dat betreffende moment, vast te leggen. Dit 

vastleggen geschiedt ten dele fotografisch. 

 

Met betrekking tot uw pand vragen wij u vriendelijk om uw medewerking te verlenen aan de opname.  

 

In verband met de spoedige start van de werkzaamheden zullen de inspecties voor dit project worden 

uitgevoerd op vrijdag 7 en maandag 10 december as.  

 

Indien u het op prijs stelt dat uw pand wordt geïnspecteerd, verzoeken wij u met ons voor één van 

bovengenoemde dagen een afspraak te maken voor een tijdstip of een dagdeel (ochtend of middag) waarop 

de inspectie (opname) door ons bureau plaats kan vinden zodat u niet de gehele dag aanwezig hoeft te zijn. 

Indien u zelf geen kans ziet om aanwezig te zijn, zou u wellicht ook met buren of kennissen kunnen 

afspreken om tijdens de inspectie waar te nemen.    

 

Voor eventuele vragen over de opname-inspectie of voor het maken van een afspraak kunt u contact 

opnemen met ons kantoor (telefoonnummer 0251-221446, keuzemenu 1). Ons kantoor is op werkdagen 

bereikbaar tussen 8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur. 

 

Indien wij niets van u vernemen en wij u ook niet ‘thuis treffen’, zullen wij uitsluitend het bereikbare deel 

van de buitenzijde van uw pand inspecteren. 

 

Wij hopen u hiermee volledig geïnformeerd te hebben. 

 

  Met vriendelijke groet, 

  

 

 VAN MONSJOU & PARTNERS B.V. 

 

 dhr. ing. R.A. van Monsjou 


