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Funderingsonderzoek
Provenierswijk Oost
BESTE WONINGEIGENAAR,
Dit is de 5e nieuwsbrief voor het
funderingsonderzoek in de Provenierswijk
Oost. Veel eigenaren zijn bezig om offertes
op te vragen, een keuze te maken of de
fundering te laten onderzoeken. De vakantie
nadert - een goed moment om de laatste
stappen te nemen. Wij begeleiden eigenaren
nog tot eind augustus en helpen graag.
DE ONDERZOEKEN ZIJN BEGONNEN
De eerste funderingen in de Provenierswijk
Oost zijn onderzocht. Onderzoeksbureau’s
hebben metingen verricht en houtmonsters
van de funderingspalen genomen. Zij
onderzoeken deze nu en schrijven een
rapport over de uitkomsten. Dan weten de
eigenaren hoe de fundering ervoor staat.
Op de achterkant van deze nieuwsbrief zijn
foto’s van de onderzoeken te zien.
HOE KIES JE EEN OFFERTE?
Er zijn blokken die nog een besluit over de
offertes moeten nemen of nog op offertes
wachten. Wij staan klaar om vragen te
beantwoorden en mee te denken bij het
maken van een keuze. Wij leggen graag
contact met eigenaren die al een offerte
hebben gekozen om ervaringen te delen.

ONLINE-OVERLEG MET EIGENAREN
Wij organiseren nog een online-overleg voor
eigenaren. Iedereen is welkom om vragen te
stellen en ervaringen te delen.
Het overleg vindt op 7 Juli om 19.00 uur
plaats. Wie ons mailt ontvangt een link om
deel te nemen:
onderzoekjefundering@urbannerdam.nl
BEN JE VERHUURDER?
Er zijn groepen die bezig zijn om in contact
te komen met de buren. Verhuurders wonen
niet op locatie waardoor aanbellen geen
optie is. Ben je verhuurder? Als je ons belt of
mailt brengen wij je graag in contact met de
buren.

Met vriendelijke groet
Edo Gommers, Eva Luijendijk en Tim Kapfer
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Hoe meet je de scheefstand van een
vloer?
Met een gewone waterpas lukt dat vaak
niet. Het apparaat op de rechterfoto is
geschikt om ook kleine hoogteverschillen
tussen voor- en achtergevel in kaart te
brengen.

Putten graven in de binnentuin?
Een graafmachine kan er niet komen, met
de schep lukt het wel. Op onderstaande
foto graaft een onderzoeker een put
onder een terras in een achtertuin. Bijna
elke funderingspaal is bereikbaar!

WIJ HOREN
GRAAG VAN JE!
Bel of email ons via: 010-280 64 44
onderzoekjefundering@urbannerdam.nl
Of kijk op de website:
www.onderzoek-je-fundering.nl
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