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Aan de bewoners 

            Kadoelerbos te Zoetermeer 

 

Bunnik, 8 september 2014 

 

 
Ons kenmerk : 20141183/02.07.02 

Bijlage  : - 

Behandeld door : R.C. Kruijer 

Onderwerp : coaten galerij vloeren 

 

 

Geachte bewoners, 

 

 

Zoals u wellicht gezien hebt, is de firma Blom flooring systems BV deze week gestart met het 

coaten van de galerijvloeren van het door u bewoonde appartementencomplex.  

In deze brief informeren wij u nader over de werkwijze, planning en ander bijzonderheden. 

 

De voorbereidende werkzaamheden aan de galerijvloer, zoals schuren, repareren en verwijde-

ren van de stroken RVS, worden achter elkaar uitgevoerd. De coating werkzaamheden worden 

per galerij uitgevoerd.  

Bij start van de werkzaamheden op de galerij waar uw appartement zit, wordt u van te voren 

door de firma Blom geïnformeerd over hoe en wanneer de werkzaamheden worden uitge-

voerd. Ook krijgt u dan te horen wanneer de galerij niet betreden kan/mag worden.  

 

De galerij is twee uur na aanbrengen coating weer beloopbaar. 

 

Er is op maandag 8 september een proefstuk uitgevoerd van de coating, op de galerij op de  7
e
 

etage, ter hoogte van huisnummer 148.  

 

Wij streven ernaar om de overlast zoveel mogelijk te beperken maar in geval van overlast 

vragen wij hiervoor uw begrip. Tijdens de werkzaamheden treedt er enige (geur)overlast op. 

Mocht u vragen hebben over, of toelichting willen hebben op de werkzaamheden, schroomt u 

dan niet en spreekt u de werknemers van Blom floor systems BV. gerust aan. 
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Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het van belang dat de galerij geheel leeg 

is, dus dat er geen spullen op de galerijen staan.  

Wij verzoeken u om de galerij geheel vrij te maken en te houden van obstakels incl. matten, 

fietsen,  bloempotten etc.  

 

Het bestuur is voornemens, om na het coaten van de galerijvloeren, meer toezicht te gaan 

houden op het plaatsen van spullen op de galerij. Het bestuur ziet het coaten van de galerij 

namelijk als een mooi 0-punt, om ervoor te zorgen dat de galerij vrij gehouden wordt van 

spullen.  

Hiermee wil het bestuur ook voorkomen dat de nieuw aangebrachte coating beschadigd of 

sneller vervuild raakt. Het is uiteraard nog steeds toegestaan om spullen in het gootje langs de 

gevel te plaatsen. 

 

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer 

D.Versteeg op telefoonnummer 06 - 52326789. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
D.Versteeg 

Bouwkundige 


