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INFO BULLETIN  

Schuttersberg 

Maart 2022 

 

Met plezier doen wij u hierbij het 18e Info Bulletin toekomen. Hierin informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen van ons verduurzamingsproject voor de Schuttersberg.  

 

Privacy statement 
Om de renovatiewerkzaamheden op een juiste wijze te kunnen uitvoeren, is het voor Van 

Wijnen noodzakelijk dat zij uw persoonsgegevens van ons ontvangt, zodat ze afspraken met 

u kunnen inplannen voor onder meer de technische opname, planning en werkzaamheden. 

De persoonsgegevens die wij verstrekken zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres.  

 

Wij zijn verplicht u te informeren over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, 

voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt. Deze (en andere) informatie 

kunt u terugvinden in ons privacy statement. U kunt dat gemakkelijk terugvinden en nalezen 

op onze website: www.rvgarnhemnoord.nl op de pagina documenten. 

 

Technische inspectie 

Wij zijn gestart met de technische inspectie en de keukentafel gesprekken op de 

Schuttersberg. Binnenkort bellen we u om een gesprek in te plannen, uiteraard kunt u ook 

altijd contact opnemen met ons. 

 

Modelwoning 

Als u de modelwoning alsnog wil bezoeken kunt u contact opnemen met Annemarie de Boer. 

Ook kunt u deze afspraak plannen als u wordt gebeld voor de technische inspectie. 

 

Asbest 

Misschien heeft u een brief ontvangen van Asbestinventarisatiebureau Van de Poel BV uit 

Arnhem. Als uw badkamer en/of keuken en/of toilet worden vernieuwd komt Firma Van de 

Poel dit checken op asbest. Dit kan visueel en soms wordt er achter een tegel gekeken. 

Indien het tegelwerk is verwerkt in specie of bevestigd na 1994 volstaat een visuele check. 

 

Van Wijnen  
Heeft u vragen over de werkzaamheden of over de planning. Neem dan contact op met Van 

Wijnen, te bereiken op telefoonnummer 06-82733230 of email: braamberg@vanwijnen.nl.  

 

Bewonersconsulent 
Heeft u vragen! Neem dan contact op met uw bewonersconsulent Annemarie de Boer. Zij is 

te bereiken op telefoonnummer 06-15390914 of email: a.deboer@rvgrealestate.nl.  

 

Onderhoud en beheer 
Alle vragen met betrekking tot bestaand onderhoud of beheer kunt u melden bij Th. Jansen 

Beheer op telefoonnummer 026-3636058 of email: beheer@thjansenbeheer.nl.  

 

Met hartelijke groet, Projectteam RVG Arnhem Noord 
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