Nummer 3, december 2021

Dit is de nieuwsbrief van Stichting Driehoorne. Wij willen u op deze manier op de
hoogte houden van wat er allemaal speelt in en om Driehoorne. Leest u mee?

REPARATIEVERZOEK
Heeft u een reparatieverzoek of een technische klacht,
dan verzoeken wij u die telefonisch of per e-mail aan ons
te melden. Telefonisch kan dat op werkdagen in de
ochtend tussen 8.30 en 12.00 uur op telefoonnummer
0172-445812. Per e-mail via info@driehoorne.nl.

CALAMITEITENNUMMER
Het calamiteitennummer is bedoeld voor als er een
calamiteit is. Een calamiteit is een ramp of onverwachte
gebeurtenis die tot ernstige schade kan leiden. Klachten
die tot de volgende dag kunnen wachten zijn dus geen
calamiteiten. Wanneer bijvoorbeeld uw intercom of
videofoon het niet doet, is dat heel vervelend. Dit is dan
geen calamiteit, maar een technische klacht, die u ’s
ochtends via ons telefoonnummer, of per e-mail aan ons
kunt melden.

STOOKKOSTEN
Zoals u wellicht weet gaan de energieprijzen het
komende jaar stijgen. Om ervoor te zorgen dat er
aan het eind van het jaar niet teveel bijbetaald
hoeft te worden, zal het voorschot voor
stookkosten dat u maandelijks betaalt, per 1
februari 2022 met € 5,- verhoogd worden.
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HALSZENDER
Wanneer u gebruik maakt van een halszender, wilt u er
dan op letten dat u de halszender afdoet als u naar bed
gaat. U kunt de halszender naast uw bed leggen,
bijvoorbeeld op een nachtkastje. Regelmatig krijgt de
alarmopvolging te maken met halszenders die ’s
nachts alarmeren, omdat iemand er tijdens de slaap
per ongeluk op gaat liggen. Als de alarmopvolging na
de melding geen contact met iemand kan krijgen om
dat diegene slaapt, gaan ze langs. Als de
alarmopvolging vervolgens iemand slapend aantreft, is dat zonde van de moeite en
brengt het onnodig kosten met zich mee.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Zoals u wellicht begrijpt kan de nieuwjaarsreceptie
door de corona-maatregelen ook deze keer niet
doorgaan. We vinden het heel jammer, maar helaas
is het niet anders.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE
FEESTDAGEN
Vanaf vrijdag 24 december 12.00 uur t/m zondag 2 januari 2022
is het kantoor van Stichting Driehoorne gesloten. Heeft u in deze
periode een reparatieverzoek of een technische klacht, en het is
geen calamiteit, dan gaan wij ervan uit dat u wacht totdat wij 3
januari weer aanwezig zijn. Wij wensen u fijne dagen toe!
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WIST U DAT??

WIST U DAT??

Er vanaf 3 januari 2022 een
nieuw gezicht zal zijn bij
Driehoorne? Barbara zal vanaf
dan de werkzaamheden van Ellis
overnemen.

Op www.driehoorne.nl ook
allerlei informatie over
Driehoorne gevonden kan
worden?

