
 
Nieuwsbrief 2, februari 2019 
 

Zonnepanelen  
 
 

1/1 

 
 
 
Beste mevrouw/meneer, 
 
In december 2018 heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen over zonnepanelen. In 
januari hebben wij het derde overleg gehad met de klankbordgroep waarin weer een 
aantal belangrijke zaken zijn besproken. Iets later dan gepland ontvangt u van ons de 
tweede nieuwsbrief.  
 
Aanbod zonnepanelen op maat 
Wij zijn blij om te kunnen vertellen dat we u dit voorjaar een mooi aanbod kunnen doen voor 
zonnepanelen op het dak.  
 
Iedere huurder ontvangt eind maart een persoonlijk aanbod passend bij het verbruik en wat mogelijk 
is op het dak. Bij dit aanbod ontvangt u ook een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst voor meer 
informatie. Op woensdagmiddag 27 maart zijn wij in uw wijk om de brieven zoveel mogelijk 
persoonlijk af te geven. Bent u niet thuis? Dan vindt u de brief in de brievenbus.  
 
Inloopbijeenkomsten 
Tijdens de inloopbijeenkomsten medio april staan medewerkers van Vidomes en de installateur van 
de zonnepanelen ‘Klimaatgarant Solar’ klaar om uw vragen te beantwoorden. De 
inloopbijeenkomsten vinden plaats in de woning Sartrezijde 77 waar we al als proef zonnepanelen op 
het dak hebben gelegd. 
 
Vervangen groepenkasten 
Ter voorbereiding op het project zonnepanelen gaan we bij alle woningen de 
groepenkast vervangen. In de groepenkast komen meer groepen, een 
wandcontactdoos en een belinstallatie. De werkzaamheden worden door 
Hinfelaar Elektrotechniek uitgevoerd en starten eind mei. U krijgt hier van 
Hinfelaar Elektrotechniek nog informatie over.  
 
 
Buitenschilderwerk 
Naast het project zonnepanelen willen wij u ook alvast laten weten dat dit jaar uw woning aan de 
buitenkant wordt geschilderd. Dit wordt gedaan door De Goede Vastgoedonderhoud te Vlaardingen. 
De startdatum van het schilderwerk is nog niet bekend. Als het zover is ontvangt u ruim van te voren 
een bericht van het schildersbedrijf. De kleuren blijven hetzelfde. 
 
Heeft u vragen? 
Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op  
06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
<naam en functie> 


