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Betreft:                  

Maatregelen groot onderhoud naar aanleiding van het Coronavirus 

 

 

Beste bewoner,  

Wat zijn wij met elkaar in een bijzondere situatie terecht gekomen, iedereen ondervindt op zijn/ haar 

manier hier de gevolgen van. Ook vanuit OFW en Salverda Bouw zullen wij rekening houden met het 

Coronavirus. Met onderstaande brief willen wij u graag informeren wat de gevolgen zijn voor het groot 

onderhoud aan uw woning. 

Door de nationale richtlijnen te volgen, streven wij ernaar zoveel mogelijk bij te dragen aan het 

beperken van de verspreiding van het coronavirus. We volgen de richtlijnen van het RIVM.  

We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft en willen u daarom met deze brief informeren 

over onze maatregelen:  

- Persoonlijk contact wordt vermeden. Zo schudden wij geen hand als begroeting.  

- Wij houden zoveel mogelijk afstand van personen. In de regel houden we 1,5m tot 2m aan.  

- Onze medewerkers wassen regelmatig hun handen, niezen en hoesten in hun elleboog en 

gebruiken papieren zakdoekjes.  

- Medewerkers die griepverschijnselen vertonen, zoals hoesten, keelpijn en/of koorts, blijven 

thuis.  

- Opleveringen van woningen worden uitgesteld. 

- Huisbezoeken worden uitgesteld. 

 

Voor het groot onderhoud aan uw woning betekent dit:  

 De buiten werkzaamheden die wij uitvoeren gaan door.  

 “Nieuwe” woningen worden voorlopig niet opgestart met binnen werkzaamheden. 

 Het vervangen van de ramen gaat door. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk buiten 

de woning uitgevoerd. Eventuele binnen afwerking van de geplaatste beglazing kan op een 

later tijdstip uitgevoerd worden.  

 Door de omstandigheden zal de planning vertraagd worden. Wij blijven u op de hoogte 

houden van de actuele planning door middel van brieven. 
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Wij vragen uw medewerking voor het volgende:  

- Wilt u contactpunten die u veel aanraakt schoonmaken. Denkt u bijvoorbeeld aan deurklinken. 

- Graag horen wij het van u wanneer u zich zorgen maakt om uw eigen gezondheid of die van 

uw huisgenoot/naaste, omdat u/uw naaste tot een kwetsbare groep behoort. Samen kunnen 

we dan kijken hoe we in het werk hiermee omgaan.  

- Tenslotte dient u ons op de hoogte te stellen wanneer er sprake is van huisquarantaine i.v.m. 

geconstateerde besmetting met het Coronavirus. In dat geval mogen onze medewerkers 

namelijk niet uw huis betreden.  

  

Bovenstaande maatregelen zijn van kracht tot en met 6 april. Afhankelijk van de communicatie van de 

RIVM kunnen maatregelen weer worden aangepast. 

We realiseren ons dat de omstandigheden anders zijn dan we met elkaar gewend zijn. Door deze 

maatregelen streven we ernaar om rekening te houden met ieders veiligheid, gezondheid en 

woongenot. En hopen we zoveel mogelijk ongemak te voorkomen. 

  

Vragen? 

Heeft u vragen of klachten over onze werkzaamheden of de planning? Dan kunt u mailen naar 

ofwproject@salverda.nl of u kunt bellen naar 0525-653555. Wij verzoeken u alleen in noodgevallen 

naar de bouwkeet te komen. 

 

Alvast dank voor uw medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Salverda Bouw BV                                        OFW                   

Ruth Lokhorst (uitvoerder)                            Antonie Blankvoort (opzichter) 

Wai Kwan Cheng (woonconsulent)               Miranda van Wijngaarden (woonconsulent)                                               

  

   

 

                               

   

 

   

 


