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Aan de bewoners/ondernemers/eigenaren van dit pand 

Vooraankondiging bouwkundige  

opname Amstelveenlijn 

 

Datum 24 oktober 2018 Ons kenmerk CAVL/OVG/04769 

Behandeld door Wendy van der Meulen Betreft Vooraankondiging bouwopname t.b.v. 

werkzaamheden Amstelveenlijn  

 
Geachte heer/mevrouw,  
 
De Amstelveenlijn, sneltram 51, wordt vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is de aanleg van 
drie ongelijkvloerse kruispunten op de Beneluxbaan bij Rembrandtweg, Zonnestein en Sportlaan. 
Voordat hoofdaannemer VITAL met de werkzaamheden hiervan start, vindt er eerst een 
bouwkundige opname plaats van de panden in de directe omgeving. Dit gebeurt door een 
onafhankelijke partij. VITAL heeft bbci Frijwijk de opdracht gegeven om deze bouwkundige opname 
te doen. Uw woning of pand komt hiervoor in aanmerking.  
 
Bouwkundige vooropname  
In een bouwkundige vooropname wordt de technische staat van de bebouwing vastgelegd.  
Daarmee kan de juistheid van eventuele schades worden aangetoond. Want hoewel de 
werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd, is de kans dat er 
schade zal ontstaan, als gevolg van de werkzaamheden, niet helemaal uit te sluiten.  
 
Een vooropname is ook in het belang van de eigenaar/bewoner, omdat de bewijslast bij eventuele 
schade aanzienlijk vereenvoudigd zal zijn met een vooropname. De rapporten van de opname 
worden met u, en eventueel de eigenaar van het pand, gedeeld.  
 
U ontvangt binnenkort een brief van bbci Frijwijk met daarin het verzoek tot het maken van een 
afspraak voor een bouwkundige opname.    
 
Heeft u nog vragen? 
Meer informatie over het project Amstelveenlijn vindt u op www.amstelveenlijn.nl. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onze website, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar  
020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar). Ook zijn wij iedere woensdagmiddag 
van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2

e
 

verdieping in de bibliotheek).  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 

 
Wendy van der Meulen 
Communicatieadviseur Amstelveenlijn 


