-------- Forwarded Message -------Subject:Re: Stofschade
Date:Fri, 29 Nov 2019 22:13:32 +0100
From:info@optimalisatie.nl <info@optimalisatie.nl>
To:---- <----@gmail.com>
CC:----

Beste ----,
Het tot op heden (10 dagen) uitblijven van een reactie is een aanwijzing dat aan
uw oprechtheid en authenticiteit moet worden getwijfeld. Er is van u uit geen
zorg geweest voor mijn welbevinden. Niet eens een simpele terugkoppeling met
een vraag naar mijn situatie of hoe het met mij gaat. Hoe is dat mogelijk?
Nadat de kamer leeg was start u de verbouwing en laat werkelijk niets meer van
u weten. U hangt een zeil half op (afspraak niet nagekomen), legt de
stroomkabel provisorisch aan in de trappengang met struikelgevaar voor de
bewoners en u communiceert verder niets.
Mijn schade betreft mogelijk meer dan 15,000 euro. Veel van de inboedel is
zwaar vervuild met steenstof en giftige metalen. En dan is er nog het eﬀect op
de gezondheid. Stel dat er iemand op bezoek komt met astma. Het niet
schoonmaken of geen adequate voorzorgmaatregelen nemen zou jaren van
iemands leven kunnen ontnemen.
Ik ben naar u redelijk en coulant geweest. Ik heb u in +/- 7 dagen tijd twee keer
netjes en vriendelijk om een voorstel gevraagd en u daarmee de kans geboden
om op een juiste wijze te reageren. Het zou logisch zijn geweest dat u nadenkt
over het welzijn van anderen maar dat heeft u in mijn geval niet gedaan.
Ik hoop niet dat het tot een rechtszaak moet komen. Ik heb daar geen zin in
maar de zwartmaak praktijk in aanloop naar de vernieling van mijn inboedel is
een aanwijzing dat er mogelijk sprake is geweest van opzet.
Bij deze enkele vragen:
- bent u voornemens om mij zonder vervangende woonruimte achter te laten?
Wat is de reden dat u daaromtrent niet meer heeft gecommuniceerd en niet eens
heeft gevraagd of ik een woonruimte had gevonden?
- bent u niet voornemens om de schade te vergoeden of de melding daarvan
serieus te nemen?
- waarom heeft u geen aandacht getoond voor het feit dat ik door toedoen van
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de verbouwing ben opgezadeld met duizenden euro's extra kosten, in de dure
maand december? Denk aan hotel, kantoorhuur, vervoer en diverse tijdelijke
oplossingen door gebrek aan een woonruimte.
- heeft u adequate zorg voor het welzijn van de bewoners? Wat is de reden dat
dagen achtereen dikke stroomkabels los in de trappengang lagen waar dagelijks
tientallen mensen lopen? Waarom worden de gangen niet schoongehouden en is
er sprake geweest van grove stofvervuiling met giftige stoﬀen? Een poes die op
bezoek kwam was aan het huilen en kon moeilijk ademen. Het gaat o.a. om
ijzerslijpsel dat dagen en nachten op de vloer heeft gelegen en werd ingeademd,
met op momenten extremen dat zeer schadelijk is geweest voor de gezondheid.
Ik ben inmiddels al duizenden euro's spaargeld kwijt door de schade die u heeft
veroorzaakt en nagenoeg al mijn inboedel is vernield, ik heb geen woonruimte
meer, ik ben al een week aan tijd kwijt, ik heb gezondheidsschade en ik wordt
geconfronteerd met een huisbaas die mijn vraag voor een oplossing al 10 dagen
negeert en op geen enkele wijze heeft laten blijken zorg te hebben gehad voor
mijn welbevinden.
De wijze waarop u zich in stilzwijgen hult kan een aanwijziging zijn dat er opzet
in het spel is geweest en dat u niet naar eerlijkheid kunt reageren.
De planten hadden een persoonlijke waarde. Ik vind het absoluut niet redelijk dat
u voorstelt om de planten te vervangen alsof het betekenisloze producten zijn. U
had dat kunnen opmaken uit mijn aandringen om de planten te laten herstellen
door een specialist. Ik verzoek u dan ook bij deze om een bewijs te leveren dat u
volgens afspraak de planten heeft ingeleverd bij een plantencentrum, zodat ze
een eerlijke kans hebben om te overleven.
Ik vind het erg jammer dat u onredelijk en harteloos bent gebleken, in de maand
december...
Jan Jaap
On 11/28/2019 09:44 PM, info@optimalisatie.nl wrote:
Beste ----,
Bij deze verstuur ik u een email m.b.t. het stofongeluk van omstreeks
18-20 november j.l.
Het is mij helaas nog niet gelukt om een alternatieve slaapplek te
vinden. Overnachten in de ruimte is niet gezond gebleken. Er is tocht en
het stof van de verbouwing waait de ruimte in. U had afgesproken om de
ruimte stofdicht te maken.
Ik heb ook werkelijk gezondheidsproblemen door het stof-ongeluk. Ik was
niet gewaarschuwd dat er stofproblemen zouden kunnen zijn dus ik dacht
in eerste instantie dat het niet in de kamer zou kunnen komen, en dat
het dus niet zo erg kon zijn zoals het uiteindelijk bleek. Ik had de
kamer achteraf bezien direct moeten verlaten.
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