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Het onderhoud van GRD de zorg van SBA

Sinds 1 januari2016 onderhoud SBA Golf I Groen B.V. voor Golfresidentie Dronten het gehele onderhoud van de golfbaan
en de woonwijk volgens een nieuw concept, waarbij ontzorging van de opdrachtgever maatgevend is.
Ook het aandragen van wensen, klachten en calamiteiten zal vanaf dit jaar via SBA verlopen en niet meer via de u bekende
contacten binnen de GRD. Middels deze folder willen wij u informeren over de te volgen procedures bij klachten. mededelingen en calamiteiten.
Hang deze folder ergens op (bv in de meterkast), zodat u hem altijd kunt raadplegen

Hoe te handelen bij klachten
mededelingen / calamiteiten:

Het directe contact met bewoners en
klanten met betrekking tot klachten,
vragen over onderhoud of calamite
zal gaan via de parkmanager van de
Golfresidentie.
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Klachten gaarne melden via mail

grd@golfengroen.com of via
www. golfresidentiedronten. n I

Parkmanager
Rick van den Beuken
Tel: 06- 23 36 86 69
E-mail: grd@golfengroen.com

Bij de klacht vermelden:

.
.
.

Hoe gaat SBA met u communiceren:
Nieuws over het onderhoud van de golfbaan en woonwijk
en grove planning van bijzondere werkzaamheden zal
worden bekend gemaakt via de website:
www. golfresi dentied ronten. nl
Verder zullen we u ook via de nieuwsbrief van GRD
(1x per kwartaal) u aanvullend informeren over onze
werkzaamheden.
Dringende zaken worden via de bestaande mailgroep van
GRD verstuurt

Verhuizen of nieuwe leveringen
Denk eraan dat er geen mogelijkheid zijn voor voertuigen
langer dan 10m om zich te verplaatsen of te draaien binnen

de GRD.

De klacht

De locatie

lndien mogelijk een foto

Binnen 24 uur krijgt u via mail of telefonisch een reactie
van de parkmanager over hoe er met deze klacht wordt
omgegaan.

Calamiteiten kunnen telefonisch worden gemeld bij de
parkmanager

Riool:
Bij calamiteiten aan het riool kunt u contact opnemen met
het storingsnummer van:
Van der Velden Riooltechniek 0546- 82 70 77.
Deze is 24 uur per dag bereikbaar.

Let wel op:
Bij verstoppingen op uw eigen terrein zijn de kosten voor
uzelf. lndien u deze door Van der Velden laat uitvoeren zal
hij rechtstreeks met u afrekenen.

Verlich[ing:
Lantaarnpaal brandt niet of is ernstig beschadigd:
Neem contact op met de parkmanager.
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Calamiteiten die betrekking hebben op de politie, brandweer
of ambulance via het algemeen alarmnummer I 12

