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Datum: 10 februari 2022 

 

 

Betreft: Opname van uw gerenoveerde woning 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In opdracht van Woningbedrijf Velsen heeft aannemer Toekomst Bouw afgelopen jaar uw woning 

verbetert. Er zijn maatregelen aangebracht waarmee uw energiekosten worden verlaagd, waaronder 

PV-panelen, dakisolatie, een geïsoleerde voordeur, energiezuinige afzuiging en in een aantal 

woningen een nieuwe cv-ketel. 

 

Eindopname 

Om het project af te ronden, wordt een eindopname in uw woning uitgevoerd. Deze opname wordt 

uitgevoerd door Adviesbureau Sijperda – Hardy. Een inspecteur zal in en om de woning foto’s maken 
van onder andere de voordeur, ramen/beglazing, verwarming, ventilatie, zolderisolatie en omvormer 

pv-panelen. De opname zal hoogstens 10 minuten duren. Het is belangrijk dat de zolder en cv-ketel 

goed toegankelijk zijn. Met de informatie van de opname wordt het nieuwe energielabel van uw 

woning berekend. 

 

Planning 

De opnames van de woningen zijn vooralsnog gepland op de volgende dagen: 

• Dinsdag 22 februari 2022 

• Woensdag 23 februari 2022 

• Donderdag 3 maart 2022 

• Vrijdag 4 maart 2022 

 

Aansluitend worden in week 10 en 11 nog een aantal reservedagen gepland om de nog niet bezochte 

woningen op te nemen. 

 

Vooraf afspraak maken 

U kunt contact opnemen met Adviesbureau Sijperda – Hardy om een afspraak met onze medewerker 

te plannen. Hiervoor kunt u op werkdagen tot 17:00 uur contact opnemen met dhr. G. Hobma, 

telefonisch bereikbaar via 0515 – 429 778 . Ook kunt u tot uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de 

afspraak een e-mail sturen naar ghobma@sijperda-hardy.nl. 

 

Wat kunt u vooraf doen? 

De volgorde van de opname per adres zal in de komende periode nog worden bepaald. Hier kunnen 

we op dit moment niets over zeggen, omdat dit erg afhankelijk is van hoeveel bewoners er thuis zijn. 

Wanneer u niet aanwezig bent, zal een medewerker van Adviesbureau Sijperda – Hardy een kaartje 

in uw brievenbus achtergelaten. Hierop staan de contactgegevens vermeld zodat u alsnog telefonisch 

een afspraak kunt maken. Mogelijk kan dit nog op dezelfde dag. 
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Coronavirus COVID-19 

Tijdens de opname worden de geldende corona maatregelen van de Rijksoverheid gehanteerd. Er 

wordt 1,5 meter afstand gehouden. Wanneer u tijdens de dagen van opnames onlangs positief getest 

bent en u nog in thuisisolatie zit, dan wordt u gevraagd om dit direct aan de deur aan onze 

medewerker kenbaar te maken. We zullen uw woning niet betreden. 

 

Legitimatie 

De inspecteur van Sijperda – Hardy kan zich legitimeren en heeft een kopie van deze brief bij zich. 

Vertrouwd u het niet neemt u dan contact op met woningbedrijf Velsen, telefoonnummer 0255 – 

566 566. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hellen Leijen  

(projectleider) 

 


