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Bloemberg en De Zwaan 

 
Uitnodiging inloop modelwoning 

 5 en 6 juli  
 

 
 

 

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor een bezoek aan de modelwoning op 

huisnummer Zwanenveld 5656 in de Zwaan. 

 

U kunt vrij inlopen op de volgende data en tijdstippen: 

- Woensdag 5 juli 2017 van 13.00 tot 19.00 uur 

- Donderdag 6 juli 2017 van 10.00 tot 14.00 uur.  

 

In deze woning ziet u: 

- de nieuwe kozijnen, ramen, voordeur, balkondeur en gevel; 

- nieuw ventilatiesysteem; 

- nieuwe radiator en vensterbank woonkamer; 

- aansluiting voor elektrisch koken; 

- monsterstuk van de balkonverhoging; 

- monsterstuk van het balkon-/galerijhek; 

- keuzeopties van het marmoleum;  

- keuzeopties van de tegels van keuken, douche, toilet; 

- keuzeopties van de fronten, grepen en het aanrechtblad van de keuken. 

 

Wij hebben drie proefkleuren voor het marmoleum in de hallen van uw woongebouw. 

Wij vragen u om tijdens de inloopbijeenkomst een voorkeur aan te geven. De meest 

gekozen kleur wordt gebruikt voor de hallen in zowel de Bloemberg als de Zwaan. 

In deze modelwoning zijn geen veranderingen zichtbaar aan de keuken, douche en 

toilet. In een slaapkamer (aan de galerijzijde) zit het nieuwe kozijn/raam, in de andere 

slaapkamer nog niet. 

 

Uitnodiging

Beste bewoner van de Agaatflat

Bent u nieuwsgierig hoe uw woning er straks uit komt te zien? 

Kom dan op 6 en 7 juni naar de inloopmarkt van 16:00 tot 20:00 uur.   

De inloopmarkt wordt gehouden bij Bouwmensen Gitstraat 2 aan de overzijde van de Agaatflat
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Contact Portaal 

Jolanda Martens, Elles Witsiers 

0800 - 767 82 25 

(Met een mobiele telefoon belt 

u: 0318 - 89 89 89)  

E-mail: 

jolanda.martens@portaal.nl 

www.portaal.nl  

 

 

Contact VolkerWessels 

Frank Gommers,  

Jolein Clements 

Telefoonnr. 076 887 59 16  

E-mail: 

fgommers@volkerwessels.com 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Portaal en wordt verstuurd 

naar de 80 bewoners van de 

Zwaan en de 51 bewoners van 

de Bloemberg. 

 

 

http://www.portaal.nl/
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Akkoordverklaringen 

Graag ontvangen wij de akkoordverklaringen uiterlijk vrijdag 29 juli 2017 ondertekend 

retour. U kunt deze inleveren bij De Zwaan en Bloemberg in de brievenbus van de 

huismeester  of afgeven tijdens het inloopspreekuur iedere woensdag. 

  

U ontvangt van ons een brief als 70% ingestemd heeft met de renovatie. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, neem dan contact op met  Frank Gommers of Jolein Clements van 

VolkerWessels op nummer 076-8875916 of loop binnen op woensdagen tijdens het 

spreekuur van 13.30 tot 14.30 uur in het huismeesterkantoor van de Zwaan. 

Op 5 juli vervalt het spreekuur, we zijn dan aanwezig in de modelwoning Zwanenveld 

5656. 
 

Calamiteitentelefoonnummer  

Bij calamiteiten (die te maken hebben met de renovatie) en na werktijd of in het 

weekend is de aannemer bereikbaar via haar 24-uurs servicenummer: 0316 221845. 

Voor algemene vragen of onderhoudsverzoeken kunt u terecht bij de klantenservice 

van Portaal. 

 

Nieuwe huismeester 

Vanwege ziekte is Hans Derksen tijdelijk niet aanwezig. Nelly Klein vervangt Hans tot 

en met half september. Je kunt Nelly telefonisch bereiken via het Portaal nummer 0800 

76 76 8225 of als je mobiel belt met 0318 - 89 89 89. Nelly  heeft ook een 

inloopspreekuur op de dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur in het huismeesterkantoor van 

de Zwaan. 

 

 


