Corona virus / COVID-19

De coronamaatregelen schrijven voor om onze contactmomenten te beperken. Daarom doen wij op
dit moment minder huisbezoeken. Om toch met de juiste informatie onze plannen te maken, vragen
wij uw hulp. Stuur ons foto’s van uw woning! Voorbeelden van foto’s die ons helpen zijn:

Rotte plekken in raamkozijnen

Schimmelplekken

Maar ook foto’s van lekkageplekken, scheuren in de muren, cv-ketel, meterkast, ventilatieroosters,
uw keuken, badkamer, toilet en de zolder!
Foto’s sturen kan op twee manieren:
1.
Voeg foto’s toe bij het online invullen van deze vragenlijst
2.
Foto’s per e-mail versturen
Wij ontvangen deze foto’s graag via de online vragenlijst of per e-mail op e-mailadres
bewonersbegeleider@logchies.nl. Denkt u eraan uw adres te vermelden bij het verzenden van de
foto’s?
Hoe ziet uw groepenkast eruit? Kruis aan!

U ziet hier twee foto’s van groepenkasten voor de elektra. Op de foto 1 ziet u een groepenkast met
stoppen en op foto 2 ziet u een groepenkast met hendels. Kruis aan welke groepenkast in uw woning
aanwezig is.
Foto 1

Foto 2

Ja, dit is mijn groepenkast

Ja, dit is mijn groepenkast

PS: Liever online de vragenlijst invullen?

QR-code
vragenlijst voor
verduurzaming

Wilt u deze vragenlijst voor verduurzaming liever digitaal invullen en
versturen? Dat kan! Scan de QR-code die u hiernaast ziet staan met uw
smartphone of tablet, vul de vragenlijst in en druk op verzenden. Bij het online
invullen van de vragenlijst kunt u ook direct foto’s toevoegen die u maakt met
uw smartphone of tablet.
Lukt het niet om de QR-code te scannen? Stuur ons een Whatsapp bericht op
telefoonnummer 06 – 100 74 100 en wij sturen u de link naar de online
vragenlijst voor verduurzaming.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vragenlijst voor verduurzaming voor de bewoners van Admiraal de Ruijterweg e.o..
Uw reactie is belangrijk! De ingevulde vragenlijst graag voor maandag 21 december opsturen.
Uw ADRES:

(INVULLEN)

U kunt het ingevulde formulier in de antwoordenvelop (zie bijgesloten envelop) naar het kantoor van Logchies versturen. De envelope
doet u zonder postzegel in een brievenbus van PostNL. Deze vragenlijst kunt u ook online invullen, zie de informatie in de brief.
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Wat vindt u van ?

Uw uitleg

Algemene vragen

–

Verduurzaming in het algemeen? *
…………………………………………..…………..
Van zonnepanelen? **
………………………………………………………..

Vragen over uw woning

…………………………………………..…………..

Het energieverbruik van uw woning?

…………………………………………..…………..

Warmte-isolatie van uw woning?

…………………………………………..…………..

De kwaliteit van de ramen en kozijnen?

…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..
………………………………………….…………...

Ventilatiemogelijkheden van de woning ?

…………………………………………..…………..

Het dak van uw woning? ***

…………………………………………..…………..

De technische staat van de voordeur?

…………………………………………..…………..

De warmte van de vloer in uw woning?

…………………………………………..…………..
Wat vindt u van uw zolder?
…………………………………………..…………..
De verwarming van uw gehele woning?
…………………………………………..…………..
* hoe denkt u over het onderwerp verduurzaming, en ziet u mogelijkheden voor uw woning?
**zou u zonnepanelen kiezen als het plaatsen
van zonnepanelen mogelijk is?
…………………………………………..…………..
***geef hier aan of/welke klachten u heeft over het dak.
…………………………………………..…………..

Heeft u last van de volgende punten?
Vocht →

Heeft u last van vocht in de woning?

Nee

Ja, in de

Tocht →

Heeft u last van tocht in de woning?

Nee

Ja, in de

Scheuren →

Heeft u last van scheurvorming in de woning?

Nee

Ja, in de

Schimmel →

Heeft u last van schimmelvorming in de woning?

Nee

Ja, in de

Lekkage →

Heeft u last van lekkage in de woning of op zolder?

Nee

Ja, in de

…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..
………………………………………………………..
…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..
Ja, in de
…………………………………………..…………..
…………………………………………..…………..

Lekkage→

Top 3 verbeterpunten in uw woning:

Top 3 meest…………………………………………..…………..
fijne punten in uw woning:
………………………………………….…………...

1 …………………………………………………….

…………………………………………..…………..
1 …………………………………………………….

……………………………………………………………..
De2vloer
in uw woning?

…………………………………………..…………..
2 ……………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………..

…………………………………………..…………..
3 ……………………………………………………………..

Dak van uw woning?

…………………………………………..…………..
In dit vak in
kunt
u noteren wat wij zéker niet bij de verduurzaming moeten vergeten.
Trappenhuis
uw portiek?
PS: Ook op de achterkant van deze vragenlijst hebben wij nog een paar vragen
staan.
…………………………………………..…………..
Verwarming in uw woning?
…………………………………………..…………..
Verduurzaming
…………………………………………..…………..

Uw balkon aan de achtergevel?

z.o.z.

…………………………………………..…………..
De verduurzaming van uw woning

