
            
            
             
 
 
 
Beste bewoners van Valkenkamp,  

Nadat wij onze brief over de mogelijkheid om uw woning te laten reinigen en te impregneren kregen 

wij van heel veel bewoners positieve reacties en gaven meerdere bewoners aan dat zij interesse 

hebben in onze aangeboden diensten. 

Ook kregen wij enkele vragen met betrekking tot de slechte staat van de voegen van uw woningen, 

dit is algemeen bekend en speelt al vanaf de bouw van de woningen. Omdat de voegen in slechte 

staat zijn hebben wij een onafhankelijke voeger een offerte/voorstel laten maken op basis van de 

gereinigde woningen. Wij hebben Voeg en Gevelrestauratie G.W.C Huisinga te Nieuwegein gevraagd 

hierna te kijken. 

Hieronder vind u de 2 opties welke hij u kan aanbieden indien u hiervan gebruik wilt maken. Wij 

hebben hem naar 2 zaken laten kijken. Eén is wanneer hij alle voegen gaat vervangen nadat wij 

hebben gereinigd. Twee is dat hij herstel werkzaamheden zal uitvoeren wat niet in z’n het beste voor 

uw woning zal zijn. Maar dit is een vrije keuze voor u als bewoner. Onderstaande prijzen zijn 

gebaseerd op € 30,- per m2. 

 

Geachte bewoners, 
 
Hierbij hebben wij het genoegen om u namens ons bedrijf te mogen aanbieden, de offerte betreft de 
hierna uit te voeren werkzaamheden aan de woningen aan Valkenkamp met nummer 756 als 
voorbeeld genomen en ervan uitgaande dat dit geldt voor alle woningen.  
 
Na inspecteren van het voegwerk, wil ik u adviseren om al het voegwerk te verwijderen en daarna 
opnieuw te voegen om een zo goed mogelijk ondergrond voor het impregneren te krijgen. 

 
De totaal prijs hiervoor is € 1230,00 (41m2) inclusief gereedschap, steiger en materialen en 
inclusief BTW. 

 
Indien u alleen het voegwerk plaatselijk wilt opvullen dan komt u op een totaal van € 392,00. 
 

Deze prijzen gelden alleen voor de voorkant. Indien u een hoekwoning heeft zal er ongeveer 

hetzelfde bedrag bijkomen. 

Graag verzoeken wij u om via info@stoomschoon.nl te laten weten van welke optie u zou willen 

gebruik maken. 

1: Alleen reinigen/impregneren tussenwoning. (€ 750,-) meerprijs hoekwoning afhankelijk van 

type: met garage (€ 500,-) of zonder garage (€ 650,-) 

2: Reinigen/impregneren en al het voegwerk laten vervangen. (€ 750,- en € 1230,00) 

3: Reinigen/impregneren en voegwerk laten herstellen. (€750,- en € 392,-) 
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Mocht u interesse hebben in deelname, maar is het betalen van het totaalbedrag in 1 x voor u een 

probleem, dan bieden wij gespreide betaling aan. Betaling is ook mogelijk in 3 termijnen zonder extra 

kosten. 

Indien u gebruik wilt maken van de collectiviteit dan kunt u dit per email voor woensdag 4 oktober 

a.s. laten weten via info@Stoomschoon.nl  

Wij vragen u uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Geeft u alstublieft aan dat u van de 

collectiviteit gebruik wilt maken en hoe u wenst te betalen. Indien u niet over email beschikt, dan 

kunt u altijd bellen naar 06-81449850 en uw deelname telefonisch doorgeven. 

Na inventarisatie welke huizen definitief zullen deelnemen, ontvangt u nog een brief wanneer wij de 

werkzaamheden zullen starten.  

Voor een impressie kunt u kijken op www.stoomschoon.nl 

Met vriendelijke groet, 

Karim Bukala 
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