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Onderwerp: vragenlijst verduurzaming
Beverwijk, 1 december 2020

Geachte «Aanschrijfnaam_contractant»,
In het Beter Label project maakt Rochdale plannen om woningen te verduurzamen. Dit gebeurt ook voor uw
woning aan de Admiraal de Ruijterweg 329 - 345 en Bos en Lommerweg 152-154 in Amsterdam.
Vragenlijst | Graag nemen wij uw mening over het verduurzamen van uw huis mee in onze plannen. Vertel
het ons en vul daarom de bijgaande vragenlijst in. Als bewoner weet u als geen ander wat er - over
bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en energieverbruik - goed is aan de woning en wat beter kan. Er zijn geen
goede of fouten antwoorden mogelijk. Uw top 3 en uw aanvullende tips en ideeën kunt u ook invullen op
deze vragenlijst. De informatie uit deze vragenlijsten en technische inspecties worden waar mogelijk
opgenomen in dit Beter label project.
Inleveren van de vragenlijst | U kunt de vragenlijst online invullen of dit formulier tot en met maandag 21
december in de antwoordenveloppe die u bij deze brief vindt zonder postzegel aan ons versturen. Voor ons
is het handig als u de vragenlijst online invult. U kunt dan foto’s toevoegen en u heeft meer ruimte om
antwoord te geven op de vragen.
Liever online invullen? | Wilt u deze vragenlijst liever digitaal invullen en versturen?
Dat kan door het scannen van de QR-code op deze pagina! De QR-code
ziet u hiernaast.
Hoe scan ik een QR-code? | Een QR code kunt u scannen met een smartphone of
een tablet. Er zijn twee manieren om een QR-code te scannen.

QR-code
vragenlijst voor
verduurzaming

1.

Download gratis een QR-code scanner via de App store of Play store en scan
hiermee de QR-code. Na het scannen van de QR-code, kunt u direct beginnen
met het invullen van de online vragenlijst.

2.

Bij veel smartphones is het ook mogelijk om een QR-code met de camera van je smartphone te
scannen. Open de camera app op je smartphone of je tablet en richt de camera op de QR-code
zonder hiermee een echte foto te maken. Afhankelijk van het besturingssysteem dat uw
smartphone of tablet gebruikt, krijgt u de melding ‘Open met MoreApp’ of ‘tik hier om
webpagina.moreapp.com te openen’. Klik op deze melding en u kunt direct online de vragenlijst
invullen.

Lukt dit niet? Stuur een Whatsapp bericht naar telefoonnummer 06 - 100 74 100 en wij sturen u de link naar
de online vragenlijst voor verduurzaming.
Vragen? | Heeft u vragen over vragenlijst of over het project? Neem dan contact op met de
bewonersbegeleider van Logchies op 06 – 100 74 100 of stuur een mail naar
bewonersbegeleider@logchies.nl.
Met vriendelijke groet,
Rochdale en Logchies

