-------- Forwarded Message -------Subject:Re: kamer 5
Date:Tue, 26 Nov 2019 21:57:12 +0100
From:info@optimalisatie.nl <info@optimalisatie.nl>
To:----@gmail.com

Beste ----,
De ruimte bleek nog niet te zijn schoongemaakt. Ook was er nog geen afsluiting
of doek.
Ik heb de ruimte zelf schoongemaakt. Ik heb alvast zoveel mogelijk spullen naar
de ruimte verplaatst. Helaas paste het roeiapparaat niet door de ingang.
Ik wil graag mijn medewerking verlenen t.b.v. de verbouwing maar ik heb
inmiddels te maken met diverse kosten zoals extra kantoor-huur (1200 euro voor
2 maanden), verlies van tijd en apparatuur dat vervangen moet worden om de
levensduur te garanderen (+/- 5000 euro aan waarde). Ook planten zijn bedolven
en schoonmaken zal moeilijk zijn.
Het overnachten in de ruimte zal behelpen zijn. Ik heb daar geen probleem mee
maar het is natuurlijk een extra kostenpost.
Er is nog geen afspraak gemaakt m.b.t. de kosten en de huur. Graag verneem ik
uw voorstel.
Jan Jaap

On 11/23/2019 01:54 PM, ----@gmail.com wrote:
Goedemorgen Jan Jaap,
Ik ben erg blij, dat jij waar mogelijk meedenkt en meewerkt om deze ingewikkelde
renovatie te doen slagen. Gisteren had je het over de ruimte op de 1e verdieping
tussen toilet en douche om daar je spullen uit je kamer op te slaan. Wat mij betreft
is dat mogelijk.
Ik heb vanmorgen nog eens gekeken naar de mogelijkheden van die ruimte. De
ruimte is erg hoog. Ik zou in die ruimte een vlonder kunnen maken op een hoogte
van ongeveer 2,20 hoogte, waar je dan al je spullen opslaat. Dan zou je theoretisch
beneden - ik bedoel dus op de huidige granitovloer in die ruimte - je bed kunnen
neerzetten. Je woont dan wel erg primitief, want de oppervlakte is ongeveer 5 m2,
maar het zou te doen zijn, maar dat is aan jou. Ik zou die ruimte eerst even kunnen
laten opknappen door de stukadoor. Het is mogelijk, dat je er zelf even kijkt door de
spullen, die er staan even weg te halen en het schot. In elk geval ben ik er
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maandag morgen. Dan kunnen we er verder over praten. Als je dit voorstel ziet
zitten dan moet je nog niet je spullen erin zetten, want dan moet ik eerst de
vlonder maken. Ik ben erg benieuwd, wat je ervan vindt. Het voordeel is dat we met
volle kracht door kunnen gaan om jouw kamer mooi te maken, maar ik verwacht
dat we minimaal 4 werkweken nodig hebben, maar dan komt wel de periode KerstNieuwjaar = ongeveer 2 weken, daar nog bij.
Groet, ----
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