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Geachte heer Molenaar,

Naar aanleiding van meerdere gemelde klachten van de bewoonster op Grubbehoeve 221 en
daarna uitgevoerde actie, welke geen invloed hebben gehad om het probleem in de woning op
te lossen, hebben wij besloten om voor één week een drietal temperatuurloggers te plaatsen.
Eén op de woonkamerradiator zelf, één op de aanvoerleiding naar de unit en één op de
retourleiding van de woning voor de unit.

Uitslag van deze meting is als bijlage toegevoegd.
Daarin zien we het verschil in temperatuur van aanvoer unit en aanvoer radiator. Een
opmerkelijk verschil mag ik wel zeggen, waarbij ik begrijp dat de bewoonster in de winter de
woonkamer niet op een behaaglijke temperatuur kan krijgen.
Andere radiatoren in de woning hebben dit niet waaruit ik concludeer dat de werking van de
unit zelf goed functioneert, dit ook ter plekke met de monteur die gespecialiseerd is in de

units, uitgetest.

De woonkamer radiator en de aansluitende componenten zijn op verstoppingen en andere
mogelijke oorzaken van slechte doorstroming gecontroleerd en we hebben ook hier niks
aangetroffen wat een reden kan geven waarom de aanvoertemperatuur van de radiator laag

blijft-
Daarom denk ik ook, bewijzen heb ik niet, dat er tussen de unit en de woonkamerradiator een
verstopping of wat anders zit waardoor de aanvoer laag blijft.

Echter om dit te controleren en/of op te lossen zal er heel wat tijd in kunnen gaan zitten en
dan is mijn vraag wie is verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gemoeid zijn?
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Graag wil ik de kosten van het onderzoek ook naar u factureren, daarvoor heb ik wel een
opdrachtbon van u nodig, bij deze het verzoek hierom.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,

TECHNISCH BURO MET AP ART B. V

Henk Veld
H 00 f dui tv oeringscoordinator
Afd. CCV /ICV /GEI

c.c. de bewoonster van Grubbehoeve 221


