Quatre Mains Nieuws
Nieuwsbrief voor kopers en huurders van het appartementencomplex Quatre Mains

Nieuws op het prikbord – Mei 2011

Algemene Ledenvergadering

Glasvezel installatie

De eerstvolgende algemene
ledenvergadering voor kopers staat
gepland voor vrijdag 27 mei 2011. Wij
heten u graag welkom in de
Zuiderspeeltuin vanaf 19.00 uur. Aanvang
vergadering 19.30 uur.

Alle Quatre Mains bewoners hebben
ondertussen van de firma Glashart
informatie en een antwoordkaart in de
brievenbus gehad.

De najaarsledenvergadering voor kopers
staat gepland voor vrijdag 18 november
2011. Zet het alvast in uw agenda.
Koninginnedag Koffie met Tompoes
We vonden het heel gezellig dat u er was !

Het bestuur van de VVE Quatre Mains wil
u vragen om de glasvezel aansluiting in de
meterkast van uw woning te laten
installeren.
Dit verplicht u tot niets, en de installatie is
nu gratis. Als u op een later tijdstip besluit
tot het laten aanleggen van de aansluiting
dan zult u daarvoor de kosten zelf moeten
betalen. Reken daarbij op enkele
honderden euro's.
Ook bij verkoop van het appartement is
een al aanwezige glasvezel aansluiting van
meerwaarde. En in de toekomst zal een
glasvezelaansluiting net zo normaal zijn
als een telefoon- en kabelaansluiting dat
nu is.
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De glasvezelaansluiting komt in uw
meterkast. Voor het aansluiten van
eventuele bovenburen zal uw
medewerking gevraagd worden omdat de
kabels via uw meterkast omhoog geleid
worden. Het is dan natuurlijk net zo
handig om meteen ook maar de
aansluiting bij uzelf te laten aanleggen!
Dus, hebt u nog geen antwoordkaart
ingestuurd, doe dat alsnog.
Hebt u vragen? Neem contact op met een
van de bestuursleden.
Kijk ook op de website:
www.eindelijkglasvezel.nl/enschede

