
 

    

      

  

   

   

           

  

             

            

                 

              

                  

                     
              

                

           

                       

                   

  

                     

           

                    

        

         

   

   

               

                 

                                 

          

QuattroExpertise 

Aan omwonenden van project: 

"Bouwrijp maken nieuwbouwwijk 'Claverveld' te Vlissingen" 

Dwarsstraat 22 

4386 BD VLISSINGEN 

Datum: Betreft: Project: 

08-02-2019 Bouwkundige vooropname 18.11448 - Bouwrijp maken nieuwbouwwijk 'Claverveld' te Vlissingen 

Geachte heer/mevrouw, 

In verband met het project "Bouwrijp maken nieuwbouwwijk 'Claverveld' te Vlissingen", hebben wij van Gemeente 

Vlissingen opdracht gekregen een bouwkundige opname van uw pand/woning uit te voeren. 

Tijdens deze opname worden eventuele bestaande gebreken en/of schade aan uw woning in een rapport vastgelegd. Want 

hoewel de werkzaamheden aan project "Bouwrijp maken nieuwbouwwijk 'Claverveld' te Vlissingen" met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid wordt uitgevoerd, is de kans dat als gevolg van de werkzaamheden schade ontstaat aan uw pand/woning niet 

geheel uit te sluiten. De vooropname is derhalve ook in uw belang als bewoner/eigenaar. Uiteraard zijn er voor u aan deze 
opname geen kosten verbonden. Meer informative kunt u vinden op de website www.vlissingen.nl/claverveld . 

Wij willen de vooropname graag op 14, 15, 19, 20 of 21 februari 2019 bij u uitvoeren. 

Wij zouden uw woning graag aan de binnen- en buitenzijde willen inspecteren. 

U kunt op een van de bovengenoemde dagen, op een specifiek tijdstip, een afspraak met ons maken. Zo hoeft u niet de hele 

dag aanwezig te zijn. U KUNT NU OOK ONLINE EEN AFSPRAAK INPLANNEN als u met onderstaande gegevens inlogt op 

www.quattro-expertise.nl: 

U komt dan op het klantengedeelte van onze website. Daar staan de verdere instructies voor het maken van een afspraak. Ook 

kunt u hier na enige tijd de rapportage inzien en/of downloaden. 

U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Neem op werkdagen, tussen 9:00 uur en 12:00 uur, contact op met onze 

planning via 0162 - 439 184 (keuzetoets 1). 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Quattro Expertise BV 

De Waard 8 Postbus 6053 Telefoon: (0162) 439184 www.quattro-expertise.nl KvK Breda: 20122075 ABN AMRO Bank: 

4906 BC Oosterhout 4900 HB Oosterhout Fax: (0162) 460375 info@q-e.nl BTW: NL8151.20.473.B01 NL87 ABNA 0830 6460 78 

Op onze offertes en overeenkomsten is de RVOI 2001 van toepassing. De RVOI 2001 is ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag gedeponeerd en zal op verzoek worden toegezonden. De experts en 

registerexperts van Quattro Expertise BV zijn ingeschreven bij het Nivre. 

mailto:info@q-e.nl
www.quattro-expertise.nl
www.quattro-expertise.nl
www.vlissingen.nl/claverveld

