
 

 

Geachte eigenaar/bewoner, 

Zoals afgesproken tijdens de laatste ALV van onze VVE, zal in de tweede helft van dit jaar het  
‘bellensysteem’ in ons complex worden vervangen. Dit betreft zowel het bellen tableau aan de gevel 
als de intercom die bij iedereen in huis hangt. Bovendien wordt de achterliggende administratie van 
adressen en namen van bewoners opnieuw ingericht. De gehele operatie zal worden uitgevoerd door 
de firma Totaal Veilig, die dezelfde operatie heeft gedaan bij onze buren van Westerkaap I en tevens 
verantwoordelijk is voor ons camerasysteem. 
 
Als eerste verzoeken wij u aan te geven hoe u vermeld wilt staan in het adressenbestand. Per adres 
kunnen er maximaal zeven namen in het systeem worden opgenomen. De standaard hiervoor is: 
achternaam, voorletters of voornaam. U wordt verzocht op het bijlageformulier de gewenste namen 
voor uw adres op te geven. 
 
Standaard is er in ieder appartement één intercomeenheid op het systeem aangesloten, bij enkele 
appartementen betreft het twee eenheden en de grachtenwoningen hebben een intercom 
aangesloten op hun adres aan de coffijboomstraat en een gewone deurbel aan het westerdok. 
In de bijlage wordt u tevens verzocht aan te geven of u momenteel beschikt over twee 
intercomeenheden, of u momenteel beschikt over één eenheid maar een tweede geplaatst wil zien of 
de huidige wil verplaatsen (dit zal wel alleen voor eigen rekening worden uitgevoerd) en, indien u 
over een grachtenwoning beschikt, of u een intercomeenheid bij de voordeur op het westerdok 
geplaatst wil zien worden (voor eigen rekening). 
Als u meer eenheden wil laten plaatsen dan waarover u nu beschikt of de bestaande wil laten 
verplaatsen zal Totaal Veilig contact met u opnemen voor een begroting. 
Als u niets opgeeft worden alleen uw huidige intercomtoestellen vervangen. 
 
De vervanging zal niet eerder dan in september van dit jaar door Totaal Veilig uitgevoerd gaan 
worden. De vervanging zal per Kern/Entree aangepakt worden. Totaal Veilig zal contact opnemen met 
iedere bewoner om een afspraak te maken voor de vervanging van de intercomeenheid. 
 
Wij verzoeken u de bijlage per E-mail te sturen naar: b.bertens@stedeplan.nl 
Of per post naar: Postbus 51263, 1007 EG Amsterdam. 
Of in te leveren bij de huismeester die kantoor houdt aan de coffijboomstraat 73. 
 
Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot onze huismeester Ramazan Tad, van 8.00-14.30 
aanwezig en bereikbaar op nr. 06-33662409 of tot de beheerder Stedeplan 020-3377909 
 
 
Technische Commissie Westerkaap II 
 



Bijlage Inventarisatie vervanging Intercom 
 
 
Adres: …………………………………………………………….. 
 
Telefoon: ………………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
 
Naam 1:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Naam 2:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Naam 3:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Naam 4:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Naam 5:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Naam 6:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Naam 7:   Achternaam:…………………………………    Voornaam/Voorletters:……………………………. 
 
 
Inventarisatie/Wensen mbt Intercomeenheden: 
 
        Ja, ik beschik momenteel over 2 intercomeenheden. 
 
        Nee, ik beschik momenteel over 1 eenheid, maar zie graag een tweede geplaatst of de huidige 
verplaatst. 
 
        Ja, ik beschik over een grachtenwoning en wil graag ook een intercom aan westerdokzijde. 
 
 
 


