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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Info Winter VvE groep <info@winterwegroep.nl>
donderdag 19 juli 2018 12:45
+ BAR e-mail-AW
RE: Klacht onderhoud gemeentelijk pad

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Voltooid

Categorieën:

Categorie Groen

Geachte lieer, mevrouw.
Graag vernemen wij op onderstaande een reactie.
Met vriendelijke groet,
Bianca Retèl
Assistent Accountmanager

Winter VvE Groep
Uw partnef in he: beheer van Veranagtng van Eigenaren

Adres
Telefoon
E- mail
Internet
Portal

Disclaimer:
De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van
de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van Winter VvE Groep is
onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u
dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van
dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Van: Info Winter VvE groep
Verzonden: maandag 9 juli 2018 10:14
Aan: 'info@albrandswaard.nl'
Onderwerp: FW: Klacht onderhoud gemeentelijk pad
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand bericht hebben w ij in eerste instantie verzonden naar Griffie Albrandswaard, waarop wij de
reactie kregen dat zij niet gaan over onderhoud van gemeentelijke paden.
Daarom hebben wij ons bericht doorgestuurd naar jullie.
Voor zover wij kunnen nagaan hebben wij nog geen reactie van jullie mogen ontvangen.
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Graag ontvangen wij een terugkoppeling hoe verder afhandeling zal worden opgepakt en wat eventueel de
status is.
Met vriendelijke groet,
Bianca Retèl
A ss istent A ccountmanager

Winter WE Groep
Uw partner m het beheer van Veren-ging ven E igenaren

Disclaimer:
De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van
de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van Winter VvE Groep is
onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u
dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van
dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Van: +AW Griffie Albrandswaard [mailto:griffie@albrandswaard.nl]
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 10:17
Aan: Info Winter VvE groep
CC: Eelco Groenenboom; Sandhia Ramlal
Onderwerp: RE: Klacht onderhoud gemeentelijk pad
Beste mevrouw Van Essel,
Wij van de Griffie gaan niet over onderhoud van gemeentelijke paden.
Uw klachtenbrief is doorgestuurd naar info@albrandswaard.nl om doorgezet te worden naar de juiste
afdeling voor de verdere afhandeling hiervan.
Met vriendelijke groet,
Marianne Kimah
Griffie Albrandswaard
Gemeente
Albrandswaard

Van: info@wintervvegroep.nl [mailto:info@wintervvegroep.nl]
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 09:46
Aan: + AW Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Klacht onderhoud gemeentelijk pad
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Gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160GA RHOON

Datum:

25 juni 2018

Telefoon:

Geachte heer / mevrouw.
I te Albrandswaard geeft aan dat bij regen er overlast ervaren wordt op het pad
naar de entree van het complex.
Het pad staat op deze momenten vol met water. Dit water komt ook bij het complex naar binnen.
Wij verzoeken gemeente Albrandswaard hier als eigenaar van het betreffende pad maatregelen tegen te nemen.
We gaan er van uit u zo voldoende geïnformeerd te hebben en verwachten op korte termijn een oplossing van
u voor bovenstaande klacht.

Met vriendelijke groet namens VvE

te Albrandswaard,

Cynthia van Exsel
A ccoimtmanager
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