Almelo, 01 juni 2018
Onderwerp: Belangrijk onderzoek naar uw huis/pand

Geachte heer, mevrouw,
U heeft van de gemeente een huis-aan-huisbrief ontvangen over de vernieuwing van de Nieuwstraat.
Daarin is deze brief aangekondigd, met meer informatie over een onderzoek naar de gebouwen in de
straat. U leest waarom het voor u belangrijk is om mee te doen, welke activiteiten we uitvoeren en hoe u
een afspraak kunt maken.
Waarom is het belangrijk mee te doen?
De kans is zeer klein, maar het is niet uit te sluiten dat door de werkzaamheden aan de Nieuwstraat
schade ontstaan aan uw pand. De gemeente vergoedt die schade. Er moet dan wel vaststaan dat
bijvoorbeeld scheuren niet al voor de start van de werkzaamheden in de muren zaten. Het onderzoek dat
wij uitvoeren geeft daar duidelijkheid over. Doe er daarom aan mee: het kost u niets en kan ‘gedoe’
voorkomen.
Wat gaan we doen?
Bij het uitvoeren van het onderzoek zullen we uw pand aan de binnen- en aan de buitenkant bekijken. We
maken foto’s en een beschrijving. Daarbij gaat het ons om de bouwkundige staat: zijn er bijvoorbeeld
scheuren of verzakkingen te zien.
Afspraak maken
U kunt op 6 juni a.s. tijdens de inloopavond in de Hagendoornschool een afspraak maken.
Ook kunt u op de website via www.hanselman.nl inloggen met onderstaande gegevens en aangeven op
welk dagdeel u de opname wenst. Dit is mogelijk tot uiterlijk 23.00 uur op de avond vóór de opnamedag.
Het is niet mogelijk om een specifieke tijd af te spreken. Wilt u ook op de website aangeven als u niet wilt
meewerken, of niet aanwezig kunt zijn?

Website: https://hanselman.allsolutions.nl
Uw gebruikersnaam: <relatienummer>
Uw wachtwoord: <wachtwoord>
Rapportage
We maken binnen twee weken na de laatste opnamedag een rapport over onze werkzaamheden. Dat
zetten we op een beveiligd deel van onze website. U kunt de rapportage van uw pand inzien en
downloaden. U kunt inloggen met de bovengenoemde gegevens op de website. Heeft u vragen of
opmerkingen over de rapportage, stuurt u dan een mail naar opname@hanselman.nl. Vermeld hierbij het
betreffende adres en ons referentienummer <projectnummer>.
Kwaliteitscontrole
Het is mogelijk dat u na de bouwkundige opname een bezoek krijgt van één van onze medewerkers of een
medewerker van certificerings-instelling SKG-IKOB. Deze medewerker zal achteraf een controle op de
bouwkundige opname van de expert uitvoeren om onze kwaliteit te waarborgen. Het eventuele bezoek van
deze medewerker wordt niet van te voren aangekondigd.
Als we geen informatie van u ontvangen zullen we vanaf de straat de buitenkant van uw pand zo goed
mogelijk vastleggen.

Vriendelijke groet,
Hanselman Groep B.V.
Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening.

