Aan de bewoner van dit pand

Onderwerp:
Omschakeling energielevering

Heerlen, 10 augustus 2020

Contactpersoon: T. Blijlevens
Telefoon:

Geachte bewoner,
De werkzaamheden aan de energiekelder zijn zo goed als afgerond. Het is tijd om de definitieve
installatie in bedrijf te stellen en de tijdelijke installatie af te bouwen.
Deze omschakeling gaat plaatsvinden op dinsdag 18 augustus as. en zal één dag in beslag nemen.
Tijdens de omschakeling naar de definitieve installatie zullen wij de installatie van Mijnwater volledig
spanningsloos moeten maken. Dat betekent dat u gedurende de dag hinder zult ondervinden omdat
het verwarmen en koelen van uw woning niet mogelijk is. Ook zal de boosterwarmtepomp, die zorgt
voor de opwekking van warm water, uitgeschakeld zijn. Dat wil zeggen dat u enkel de beschikbare
180 liter warm water tot uw beschikking heeft gedurende de dag. Natuurlijk trachten wij de overlast
tot een minimum te beperken.
Op de dag zelf moeten er ook een aantal werkzaamheden gedaan worden in uw woning. In de
ochtend, tussen 8.00 uur en 9.00 uur, worden de afsluiters in de woning dichtgezet. Dit neemt zeer
weinig tijd in beslag. Gedurende de dag vinden alle andere werkzaamheden in en rond de
energiekelder plaats en hoeven we niet in de woning te zijn. ‘s Middags, tussen 17.00 uur en 19.00
uur, komen we in uw woning het systeem openzetten en eventueel ontluchten. Hierna kunt u weer
gebruik maken van de verwarming, koeling en warmtapwaterbereiding.
Ik verzoek u vriendelijk op 18 augustus a.s. aanwezig te zijn in uw woning van 8.00 uur tot 9.00 uur
en tussen 17.00 uur en 19.00 uur. We hopen op uw medewerking zodat het werk snel geklaard is.
Bij eventuele vragen kunt u met mij contact opnemen via gsm: 06 13 06 85 81.
Met energieke groet,

Tim Blijlevens, projectmanager Mijnwater B.V.
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