
We informeren u met deze dagplanning over de werkzaamheden, die in en aan uw woning gaan 
plaatsvinden. Het team van De Variabele doet er alles aan om de overlast van de werkzaamheden 
tot een minimum te beperken.

Wat mag u van ons verwachten
 We zorgen dat uw woning toegankelijk blijft tijdens de werkzaamheden.
 De vloeren dekken we af in de ruimten waar we werken. 
 We zorgen ervoor dat aan het einde van iedere werkdag uw woning opgeruimd is. 
 Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur. 
 Alle werknemers van De Variabele en haar partners kunnen zich legitimeren. Vraagt u daar gerust naar.

Schade
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er tijdens de werkzaamheden schade ontstaan aan uw 
eigendommen. Is er door de uitgevoerde werkzaamheden schade ontstaan? Meld dit dan binnen 24 uur 
bij de uitvoerder of teamleider. Als de schade niet op korte termijn kan worden hersteld, vraag dan een 
schadeformulier aan bij de uitvoerder of teamleider. Hiermee kunt u ons, binnen een week na de schade-
datum, schriftelijk aansprakelijk stellen.

Samenwerking met U
Om de uitvoering goed te laten verlopen is uw medewerking van groot belang. Onze vakmensen weten 
als geen ander hoe het is om te werken in een bewoonde omgeving. Alle medewerkers doen hun best om 
goed werk te leveren. Een goed onderling contact is voor u en voor ons plezierig bij de uitvoering van de 
werkzaamheden. Bent u toch niet tevreden of ontstaan er problemen, bespreek dit dan met de uitvoerder 
of teamleider. We proberen het ongemak voor u zo snel mogelijk op te lossen. Samen zorgen we er voor dat 
het eindresultaat straks naar tevredenheid is.

Het team van De Variabele bedankt u alvast voor uw medewerking en samenwerking.
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