We bliijven er warmpjes bij zitten, via Ennatuurlijk.
Zoals reeds bekend zal Ennatuurlijk vanaf 1 maart het leveren van warmte aan
onze gebouwen van Hydreco overnemen.
Wij zijn druk met beide partijen in gesprek om deze overstap zo vloeiend
mogelijk te laten verlopen. Hierbij al wat we te weten zijn gekomen:
- De tarieven veranderen dit jaar niet, de voorschotten wel. Dit betekent dat
het kan zijn dat je vanaf maart wat meer of minder aan Ennatuurlijk gaat betalen
dan je nu bij Hydreco doet.
- De prijzen van Hydreco voor verwarmen, koelen en warm water in 2021 zijn
op hun website te vinden. Ennatuurlijk gaat die prijzen voor dit kalenderjaar in
elk geval aanhouden.
- Bij Ennatuurlijk is het alleen maar mogelijk om per maand te betalen. Betalen
per kwartaal, zoals Hydreco nu vraagt, is dan niet meer mogelijk.
- Ennatuurlijk zal in maart voor iedereen een nieuw voorschot berekenen. Dat
kan hoger of lager zijn dan wat je nu aan Hydreco betaalt. Dit voorschot kun je
vervolgens zelf aanpassen in de online omgeving van Ennatuurlijk.
- Ennatuurlijk kent twee manieren om het bedrag voor de koeling te
berekenen: per GJ of een vast bedrag per maand (dat laatste is zoals het tot
dusver altijd is geweest). Het is nog niet duidelijk welke berekening zij willen
hanteren, en -als die anders is- of dat ze die eenzijdig mogen wijzigen. Hierover
zijn we nog in gesprek en gaan uiteraard voor de voordeligste manier.
- Let op! Waarschijnlijk moet iedereen geld gaan betalen aan Hydreco bij hun
eindafrekening in maart. Doordat de winter zo koud is, kan dat nog behoorlijk
gaan tegenvallen. Wij hebben ons hard gemaakt voor een betalingsregeling, en
zoals het er nu naar uit ziet gaat dat lukken en mag deze eindafrekening over
6 maanden betaald worden.
Je kunt nu al een schatting maken van hoe veel je waarschijnlijk moet gaan
bijbetalen, door nu naar je meterstanden te kijken en die te vergelijken met de
meterstanden op de eindafrekening die we in oktober hebben gekregen.
Stuur ons een mailtje als je hier graag wat hulp bij wilt!
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En weer de vaste rubriek:
De eerstvolgende zet-je-oude-doos-aan-de-straat-dagen:

- Vrijdag 19 februari
- Vrijdag 5 maart

e

Op verzoek, mede van de schoonmakers:
Houd gangen svp vrij van rotzooi, maar vooral ook van fietsen.
De schoonmakers moeten hier omheen dweilen, of ze opzij zetten
om schoon te kunnen maken. In ieder gebouw zijn 2 algemene
fietsenstallingen, en als je hem daar niet neer wil zetten, zet hem
dan in je eigen berging. Belangrijker nog: de gangen zijn vluchtwegen, dus deze moeten vrij blijven van alles. Op last van de brandweer, maar je moet er ook niet aan denken dat je gedonder krijgt
met de verzekering.
En we benadrukken het ook nogmaals: scooters, brommers,
motoren, en andere gemotoriseerde voertuigen zijn absoluut
verboden in het gebouw. Dus niet in de stallingen, niet in de
berging, niet in de gang, niet in de loft.

Zoals altijd geldt: we vinden het leuk van je te horen!
Complimentjes, klachten, input voor de nieuwsbrief,
topideeen of andere zaken kun je ons toesturen via:

info@loftbewoner-s.nl
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