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BELANGRIJK!! 
 

 

Aan de bewoners van: 
Cloekplein 2 t/m 142 
 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; 
 
Zoals u waarschijnlijk weet zijn de standleidingen in onze appartementencomplex dusdanig slecht dat 
hier actie op ondernomen moet worden.   
Op korte termijn zal begonnen worden met deze renovatie voor het gehele complex. 
Vooraf (week 46) zullen er werkzaamheden plaats moeten vinden in de woningen nummer 64, 
66, en alle woningen op de 7e etage! 
  
De eerste andere 14 woningen zijn aan de beurt in week 47 (21-24 november) 
Het gehele complex zal, als alles goed gaat, afgerond worden op 22 december. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Tubus System. 
Dit bedrijf is een volledige dochteronderneming van Tubus System International AB uit Zweden, en 
het enige bedrijf in Nederland dat dit uitvoert. Het bedrijf is in 1998 opgericht in Zweden en in 2010 
gestart in Nederland. Inmiddels zijn meer dan 600 gebouwen voorzien van nieuwe Tubus System-
afvoerleidingen. 
Het bedrijf is marktleider van Nederland op het gebied van leidingrenovatie. 

 
Wat kunt u verwachten:  
Op de data waarop uw woning aan de beurt is kunt u alle afvoeren in uw keuken, badkamer en toilet 
niet gebruiken. U krijgt van Tubus System voor die tijd een chemisch toilet ter beschikking. De 
monteurs dienen die dagen toegang tot uw woning te krijgen. 
 
U ontvangt op korte termijn een brief van Tubus System met de daarbij behorende  
belangrijke informatie. 
Alle verdere communicatie gaat dan via Tubus System. 
 
Wij begrijpen terdege dat dit een behoorlijke belasting voor u zal/kan zijn, maar helaas is dit niet te 
voorkomen daar de standleidingen in zeer slechte staat verkeren. 
 
Doen we hier niets aan, dan kan een leiding binnenkort zomaar knappen en dan hebben veel mensen 
in het appartementencomplex een groot probleem. 
 
Dit willen we uiteraard voorkomen, vandaar deze noodzakelijke renovatie. 
 
Wij hopen op uw medewerking en begrip hiervoor. 
  
 
Met vriendelijke groet. 
Bestuur VVE Cloekplein 
Bako Beheer  


