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Onderhoud Mechanische Ventilatie (MV) 
Van belang voor het goed functioneren van 
de mechanische ventilatie is dat er 
structureel onderhoud en periodieke controle 
van de mechanische ventilatie plaatsvindt. 
Vanuit de firma Bokhorst die het onderhoud 
van de MV-installatie van alle huurwoningen 
verzorgt, kunnen eigenaren dit onderhouds-
contract zelf met Bokhorst afsluiten. 
 
Noodstroomaggregaat (NSA) 
Tijdens het onderhoud van de NSA werd een 
netuitval gesimuleerd om de opstart en het 
functioneren van de NSA te controleren.  
Test verliep uitstekend. Enkele heren van de 
TC kregen instructie om het aggregaat 
structureel maandelijks te controleren.  

 
 
Balkon brandschade  
Er is door bewoners brandschade gemeld 
door sigarettenpeuken (o.a. van het merk 
Marlboro) die van een hoog gelegen etage 
geworpen moet zijn.  
Wilt u er voor zorgen en er ook op toezien 
dat er geen sigarettenpeuken naar beneden 
worden geworpen? Dit levert groot 
brandgevaar op. 
 
Schoonhouden parkeerplaats 
Alle bewoners dienen de eigen parkeerplaats 
onkruidvrij te maken en te houden. Dit kan 
d.m.v. een emmer water met strooizout-
oplossing plus schoonmaakazijn. Strooizout 
is eventueel verkrijgbaar bij de TC. 
 

 
Gangen vrij houden 
Ten behoeve van de brandveiligheid mogen 
geen kinderfietsen, -wagens of obstakels in 
de gangen geplaatst worden. Ook is het niet 
toegestaan om vuilniszakken op de gang te 
plaatsen. Dit ter voorkoming van ongedierte, 
zoals vliegenoverlast, stank en bevuiling van 
de vloerbedekking. 
 
Burendag 23 september 2017 
Het plan is, zoals voorgaande jaren, weer 
een Burendag te organiseren. Deze dag kan 
slechts slagen met de bijdrage van de 
bewoners.  
 
Rokade Maquette  

 
 
Vanuit 
Elementen B.V. 
werd de 
maquette van 
de Rokade aan 
de VvE 
overgedragen. 
Hartelijk dank 
daarvoor. 
De maquette 
staat in de 
achterhal van 
de toren. 
 

Jaarlijkse BBQ 
Ook dit jaar organiseert de Activiteiten-
commissie weer haar jaarlijkse  BBQ, welke 
wordt gehouden op zaterdag 22 juli van 
17:00 tot 21:30 uur. Alle bewoners hebben 
een uitnodiging in de brievenbus ontvangen. 
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