Aan de gebruikers van het pand

Rotterdam,

Ref.
Telefoon

: 19-0035
: 010 - 281 84 08

Betreft: bouwkundige opname in verband met realisatie A16 Rotterdam
Geachte heer / mevrouw,
In opdracht van bouwcombinatie De Groene Boog komt uw pand in aanmerking voor een bouwkundige opname.
De Groene Boog realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat het project A16 Rotterdam. Meer informatie over het
project en de bouwkundige opname is te vinden op www.a16rotterdam.nl
In de periode van …….. zal de heer/mevrouw … tijdens kantooruren bij u langskomen om de bouwkundige
opname uit te voeren. Wij verzoeken u om een afspraak te maken op één van deze opnamedagen/deze
opnamedag. Dit kan via www.bbcifrijwijk.nl u klikt dan op ‘bbci online’ bovenaan onze website. Daarna op de
link 'afspraak maken' en daar vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Uw gebruikersnaam en wachtwoord
zijn strikt persoonlijk.
Gebruikersnaam
Wachtwoord

: «Gebruikersnaam»
: «Wachtwoord»

U kiest de gewenste datum waarna u een tijd kunt kiezen en uw gegevens invult.
Hierna verstuurt u de afspraak.
Indien u eigenaar bent van meerdere panden dan verzoeken wij u vriendelijk per pand een afspraak te maken.
Met deze inloggegevens kunt u tevens twee weken na de opname inzicht krijgen in het opnamerapport van uw
pand. In het rapport staan fotonummers vermeld. Om de foto's te bekijken klikt u het betreffende fotonummer
aan.
Indien u niet over internet beschikt, verzoeken wij u voor het maken van een afspraak contact met ons op te
nemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur op
telefoonnummer 010-281 84 08.
Wij maken u erop attent dat het in uw belang is dat er een opname van uw pand plaatsvindt, om bij klachten
achteraf te kunnen bepalen of die door de werkzaamheden zijn veroorzaakt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
bbci Frijwijk bv

bbci Frijwijk bv
Bureau voor Bouwkundige en
Civieltechnische Inspecties
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Op onze overeenkomst zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de
KvK te Rotterdam onder vermeld handelsregisternummer. Deze Algemene Voorwaarden zullen
op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Bouwkundige opname:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, is het gebruikelijk de bouwkundige staat van de directe
belendingen vast te leggen. Dit gebeurt door middel van het maken van een bouwkundig opnamerapport. In dit
rapport wordt elk relevant gebrek genoemd en indien mogelijk gefotografeerd. Met een bouwkundig
opnamerapport wordt vastgelegd wat de bouwkundige staat is van een gebouw. Belendingen in de invloedssfeer
van het werk worden in het algemeen, zowel buiten als binnen geïnspecteerd.

