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			Huurdersvereniging Venenlaankwartier	

 
Geachte bewoners,   

 

Het is nu alweer een tijd geleden dat onze huizen groot onderhoud hebben gehad. Wij zijn heel 

benieuwd of u tevreden bent, en hoe u het heeft ervaren. We zijn een aantal jaren verder en dus heeft  

u goed kunnen ervaren wat het groot onderhoud voor u betekend. Wij doen onderzoek en willen door 

middel van een korte enquête graag uw mening weten.    

 

Ramen                             zeer tevreden /  tevreden /  ontevreden / zeer ontevreden  

Deuren                            zeer tevreden /  tevreden /  ontevreden / zeer ontevreden  

Dakisolatie                      zeer tevreden /  tevreden /  ontevreden / zeer ontevreden  

Vloerisolatie                    zeer tevreden /  tevreden /  ontevreden / zeer ontevreden  

Muurisolatie                    zeer tevreden /  tevreden /  ontevreden / zeer ontevreden  

      

Mechanische ventilatie   

(indien van toepassing)     zeer tevreden /  tevreden /  ontevreden / zeer ontevreden  

 

Zonnepanelen 

Weet u uw jaaropbrengsten en wilt u deze met ons delen?  Zo ja, ….………..…   kWh per jaar. (2019) 

U kunt uw opbrengsten vinden in uw maandelijkse rapporten van Enlighten. In het rapport van januari 

staat uw jaaropbrengst van het afgelopen jaar. Meerdere jaren mag ook, dan graag het jaar erbij 

vermelden. U kunt (alle) jaaropbrengsten invullen op pagina 2.  

 

Is uw gasverbruik daadwerkelijk omlaag gegaan?                Ja / nee 

Weet u uw jaarverbruik? Wilt u deze met ons delen?           ………. M3 per jaar. 
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Huurdersvereniging 

De enquête is in principe volledig anoniem. Maar wilt u dat wij als huurdersvereniging iets doen, dan 

willen wij u vriendelijk vragen om hieronder uw naam en adres en emailadres te noteren.  

 

Naam : …………………………………………………………………………………………………… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :   …………………………………………………………………………………………………… 

 

Jaaropbrengsten zonnepanelen 

Jaar     …………………….…….  Opbrengst  ………………………….  kWh per jaar. 

Jaar     …………………….…….  Opbrengst  ………………………….  kWh per jaar. 

Jaar     …………………………..  Opbrengst  ………………………….  kWh per jaar. 

Jaar     …………………………..  Opbrengst  ………………………….  kWh per jaar. 

Jaar     …………………….…….  Opbrengst  ………………………….  kWh per jaar. 

 

Ruimte voor op of aanmerkingen; 

 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de ingevulde enquête voor 14 februari 2020 te deponeren in de  

brievenbus van Praethuys ’t Slot, Van Beijerenstraat 89. Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.  

 

Met vriendelijk groeten, 

Jacqueline van Hoorn 

Adri en Gonda de Vries 


