
Beste bewoner, 
                                                                                                                                                                 
  
Aan het begin van de coronacrisis ontving u een brief van ons, waarin wij aangaven dat we 
genoodzaakt waren onze dienstverlening aan te passen. We hadden nu graag gezegd: we zijn aan 
het einde van de crisis en in deze brief melden we u dat alles weer als vanouds is. Maar helaas is het 
einde voorlopig nog niet in zicht.  Gelukkig gaat het wel beter en hopen we dat het virus onder 
controle blijft. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening wat uitbreiden. Daar brengen wij u graag van 
op de hoogte. 
  
Versoepeling maatregelen 
Nu de overheid de maatregelen weer iets heeft versoepeld, ontstaat er voor ons ook ruimte om 
sommige dingen weer op te pakken. Zoals reparatiemeldingen, bezichtigingen van woningen, 
inspecties en we kunnen weer meer de wijk in. Als u een reparatie bij ons meldt, kan het zijn dat u iets 
langer moet wachten dan u van ons gewend bent. We moeten de reparaties die zijn blijven liggen ook 
nog uitvoeren, dus het kan zijn dat een afspraak wat langer op zich laat wachten. We doen ons best 
om u zo snel mogelijk te helpen. We merken dat er van uw kant veel begrip is voor deze situatie. 
Bedankt daarvoor! 
  
Als we bij u over de vloer komen, nemen we alle coronarichtlijnen in acht. Zo houden we altijd 1,5 
meter afstand van u en schudden geen handen. Bij gezondheidsklachten van u of van onze collega 
gaat een afspraak niet door. 
  
We staan voor u klaar 
Onze kantoren blijven voorlopig gesloten voor bezoekers, maar u kunt wel bij ons terecht. We helpen 
u graag verder via www.portaal.nl. U kunt ons e-mailen (info@portaal.nl) en u kunt ons bellen (088 - 
767 82 25). Dus heeft u een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.  
 
Tot slot wens ik u veel gezondheid en een mooie zomer toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dirk Jan van der Zeep 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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