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Zaterdag 27 september is een zeer geslaagde 
Burendag/opzoomer ochtend gehouden. Dank 
zij de hulp van vele bewoners werden de 
parkeerplaats, speedgate gangen en binnen- 
en buitenzijde gebouw  grondig opgefrist.  
Onze dank gaat dan ook uit naar alle 
bewoners die aan deze grote schoonmaak- 
actie hebben deelgenomen.   
 
 
Schoonmaak 
Verleden week heeft, mede door de uitslag van 
de schoonmaakenquête en de lage waardering  
die hieruit bleek, een gesprek plaats gevonden 
tussen Mako, een aantal leden uit het VvE 
bestuur en een lid van de schoonmaak- 
commissie. Tijdens dit gesprek is besloten het 
contract met Mako per 30 september 2014 te 
beëindigen. 
Het is ons gelukt een geschikt schoonmaak -
bedrijf te vinden en hier een contract mee af te 
sluiten.  
Dit schoonmaakbedrijf, Fair Cleaning Services, 
zal per 1 oktober 2014 aanvangen met de 
schoonmaak in de Rokade. 
Dit schoonmaakbedrijf gaat anders werken dan 
we tot nu toe gewend zijn. Iedere dag zal een 
werknemer een dagdeel (4 uur) hier werkzaam 

zijn. De schoonmaak wordt volgens een 
voorop gesteld rooster uitgevoerd. Dit rooster 
plus een foto van de medewerker zal in de  
memoborden worden geplaatst. Op dit rooster 
is bv. duidelijk te zien wanneer uw gang wordt 
gestofzuigd. Binnen het complex zijn 3 
personen die bevoegd zijn om de 
schoonmaker/ster te vragen iets anders, dan in 
het rooster staat aangegeven, aan te pakken. 
Opdrachten van andere personen zullen niet 
worden uitgevoerd. 
Het mag duidelijk zijn dat in dit contract ook de 
glasbewassing is opgenomen. 
Hierop is zelfs een uitbreiding. Indien het weer 
het toelaat kan ook op zaterdag worden 
gezeemd. 
Glasbewassing vindt plaats via een vooraf 
opgesteld rooster. Hier kan door weer- 
omstandigheden tijdelijk vanaf worden 
geweken. Vooraf wordt u op de hoogte 
gebracht wanneer de glasbewassing van start 
gaat. Ook dit treft u weer aan in de 
memoborden en/of liften.  
Fair werkt ook met HK250. 
Als u zich voor het verwijderen van de ets laag 
op de ruiten heeft opgegeven, dat ontvangt u  
binnenkort hierover meer informatie. 
 
Wij vertrouwen op een goede mate van 
schoonmaak, een prettige samenwerking met 
Fair en een goede communicatie met de 
werknemer /ster. Deze zal zich voor 100% 
inzetten. Toch kan het voorkomen dat u 
opmerkingen of gegronde klachten heeft .  
Deze kunt u sturen naar 
schoonmaakcomm@gmail.com waarna 
bekeken zal worden wat we kunnen doen om 
de klacht in de toekomst te kunnen oplossen. 
Indien u iets naar dit e-mail adres stuurt, dan 
vragen wij u vriendelijk uw naam, huisnummer, 
e-mailadres, telefoonnummer (eventueel 
mobiel) te vermelden zodat wij navraag bij u 
kunnen doen als het niet helemaal duidelijk is 
of om u antwoord te geven. 
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