-------- Forwarded Message -------Subject:
[HC 104628-41938f] Registratie Klacht over een gedraging van de
verhuurder (art. 4.5 UHW)
Date:
Thu, 23 Jan 2020 14:52:07 +0000
From:
De Huurcommissie <noreply_zaken@huurcommissie.nl>
To:
info@optimalisatie.nl
Geachte heer, mevrouw,
We hebben een verzoek: Klacht over een gedraging van de verhuurder (art. 4.5
UHW) ontvangen. Uw verzoek is bij ons bekend onder zaaknummer 104628. Wij
verzoeken u om bij verdere communicatie dit zaaknummer te gebruiken.
Het betreft het volgende adres:
Springweg ... in UTRECHT
De Huurcommissie correspondeert met u op dit e-mailadres. Als u dit bericht in
uw ongewenste e-mail heeft ontvangen, kunt u de afzender als veilige afzender
toevoegen.
Doorlooptijden.
In de afgelopen periode heeft de Huurcommissie meer aanvragen van huurders
en verhuurders ontvangen dan verwacht. Deze hogere instroom heeft helaas
geleid tot een achterstand in het behandelen van de aanvragen. De
Huurcommissie betreurt dit en doet haar uiterste best om de doorlooptijden zo
kort mogelijk te houden. Bij voorbaat onze dank voor uw begrip.
Heeft u vragen?
Kijk op onze website: www.huurcommissie.nl of bel ons gratis telefoonnummer
0800 – 488 72 43. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.
De Huurcommissie
Let op: Dit bericht is automatisch aangemaakt. U kunt hierop niet reageren.
******************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
******************************************************
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