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Beste bewoners, 
 
Zoals u waarschijnlijk inmiddels al heeft vernomen, is afgelopen donderdag 11 november in het 
appartement aan de Platanenlaan 56 van John en Sara Akkerman brand geweest. 
Door de daarbij ontstane rook- en roetontwikkeling is het appartement onbewoonbaar en zal 
’inwendig’ grotendeels opnieuw opgebouwd moeten worden. 
De schade betreft niet alleen de inboedel maar voor een groot deel ook de opstal. 
 
Deze brand heeft ook schade veroorzaakt aan de algemene ruimten zoals hallen, ventilatiesystemen, 
liftschacht, plafonds en voorzetwanden. Dit is gemeld bij de opstalverzekering en deze week wordt de 
schade geïnventariseerd en een plan gemaakt om dit te repareren resp. te herstellen. 
 
Inmiddels hebben we geconstateerd dat er mogelijkerwijs ook schade aan de aangrenzende 
appartementen zou kunnen zijn ontstaan. Dit als gevolg van o.a. aanwezige ‘open verbindingen’ 
boven de appartementen. Dit kan tot gevolg hebben dat er een brand- resp. schroeigeur in het 
appartement hangt, of een roetlaag (vloeren, vensterbanken, kasten, badkamers, e.d.) aanwezig is in 
een of meerdere ruimten van het appartement. 
 
Gelieve dit te controleren en indien een van deze symptomen geconstateerd wordt dit direct te 
melden aan Rick van der Eng en/of Frans Huiskens. 
Wij zullen dit dan in overleg met het in de arm genomen expertisebureau (laten) onderzoeken en 
zonodig melden bij de opstalverzekering van de VVE zodat reparatie/schoonmaak/herstel gedekt is. 
In dit geval is het ook noodzakelijk een melding te maken bij uw eigen inboedelverzekering. 
 
Mochten wij op 19 november niets van u vernomen hebben, gaan wij ervan uit dat er in uw 
appartement geen schade als gevolg van deze brand is geconstateerd.  
Wij wijzen u er wel op dat claimen van schade op een later tijdstip niet meer mogelijk is en 
afhandeling ervan dan volledig voor uw eigen rekening is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Huiskens 
Bestuur VVE Bloomingdale 


