HuurdersBelangenVereniging (HBV) Mijndenhof met een
speciaal verzoek over de cilinders van de voordeuren.
De HBV is opgericht op 16 januari 2006 en de bestuursleden van de HBV Mijndenhof zijn:
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Kijk op www.hbvmijndenhof.nl voor meer informatie.
De HBV heeft op 13 april een prettig en constructief gesprek gehad met Vesteda tijdens het
voorjaarsoverleg.
Het speerpunt van de HBV in 2010 is “Prettig en Veilig wonen” bij Vesteda.
Hiervoor wordt samen met Vesteda onderzocht of (Prettig en) Veilig Wonen volgens
PolitieKeurmerkVeiligWonen (PKVW) en extra aanpassingen aan de woningen van het Vesteda
Mijndenhof complex haalbaar is.
Hiervoor heeft Vesteda al een inspanning gepleegd in de vorm van een nieuwe solide voordeur met 3punts-sluiting. Afgesproken was hierbij dat er 3 nieuwe cilinders met gelijke sleutels zou worden
opgeleverd door de aannemer. Uit klachten hierover en door de respons op de enquête van de HBV
in de zomer 2009 is gebleken dat lang niet iedereen 3 nieuwe veiligheidscilinders met keurmerk (2
sterren) heeft gekregen.
Omdat deze 3 nieuwe cilinders (voordeur, achterdeur en schuurdeur) door Vesteda in ieder geval
gerealiseerd wil worden, het verzoek om:
1. Te controleren of er in uw huis 3 cilinders zitten met het veiligheidskeurmerk (2 sterren) erop.
2. Indien niet aanwezig dan graag voor 1 mei melden aan Vesteda via:
•

De website van www.vesteda.com bij het tabblad huurders > storingen en reparaties
> online uw reparatieverzoek indien of storing melden.

of
•

uw klacht direct te melden bij het Callcenter van Vesteda op 0800-8378332.

Het verzoek van de HBV is of u dit op korte termijn (voor 1 mei 2010) kunt melden aan Vesteda. Als u
dit punt al gemeld heeft aan Vesteda hoeft u het niet nog een keer te melden.
Als u nog geen cilinders heeft zal Vesteda er dan voor zorgen dat er 3 nieuwe cilinders worden
gerealiseerd in uw woning.
Zie voor afbeeldingen de ommezijde (ZOZ).
HBV Mijndenhof.

Reparatieverzoek per mail.

Kijk op de cilinders in de voordeur, achterdeur en schuurdeur of de 2 sterren erop staan.

