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Nieuws op het prikbord – April 2010

Algemene Ledenvergadering
De eerstvolgende algemene
ledenvergadering voor kopers staat
gepland voor vrijdag 11 juni 2010. Wij
heten u graag welkom in de
Zuiderspeeltuin vanaf 19.00 uur. Aanvang
vergadering 19.30 uur.
De najaarsledenvergadering voor kopers
staat gepland voor vrijdag 12 november
2010. Zet het alvast in uw agenda.
GEAS
Is uw appartement voorzien van een
Vaillant ketel dan is het volgende voor u
van belang. In de ketel zit een
warmtewisselaar die zorgt voor het warme
water. Voor deze wisselaar zit een
stopkraantje dat lekkageproblemen kan
veroorzaken. In dit kraantje zit een
pakking die kan scheuren. Er ontstaat dan
lekkage in de behuizing van de ketel en
als je dit niet tijdig constateert kan de
elektronica in de ketel onder water komen
staan met alle gevolgen van dien. De
schade die door deze lekkage kan
ontstaan kan fors in de papieren lopen.
Helaas is dit al gebeurd bij enkele
bewoners. Het bestuur heeft met de GEAS
afgesproken, dat de monteurs bij de
eerstvolgende controlebeurt (mei 2010)
dit kraantje kunnen vervangen door een
vaste koperen leiding. Uiteraard bent u
hierin vrij want het vervangen is voor
eigen rekening en bedraagt ongeveer 50
euro. Een voorbeeld: een bewoner heeft
onlangs de ketel moeten laten repareren

ten bedrage van 500 euro. Het bestuur
adviseert u om te investeren in preventie
opdat uzelf en uw eventuele onderburen
geen schade ondervinden.
Heeft u hierover nog vragen kunt u bellen
met de heer Hilgeholt, Kuipersdijk 20-62
telefoon, 4 61 25 10.

Stuur een e-mailtje !
Voor de Quatre Mains administratie en om
iedereen sneller te kunnen bereiken
zouden we graag e-mail adressen
toevoegen aan het bestand.
Dus, stuur een mailtje naar
secretaris@quatremains.nl, met daarin uw
naam en adres.
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