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16003320
Delta N.V. - Infra B.V.
Postbus 5048,
4330 KA Middelburg.

Breskens, 26 februari 2016.

Provinciale Staten Zeeland,
Postbus 6001,
4330 AL Middelburg.
Geachte Statenleden en Delta-Infra medewerkers,
Vandaag, 26 februari werd bij mij en andere buren een schrijven van Delta-Infra B.V. door de
brievenbus gegooid (bijlage 1). Dit betreft een afsluiting van de elektriciteit op 3 maart, voor de tijd
van 4 uur, of zoveel langer als nodig blijkt. In kleine letters geeft Delta aan, geen aansprakelijkheid
te nemen voor schade. Deze gang van zaken is te gek voor woorden en dat dit zomaar gewoon kan.
Uit een telefoongesprek blijkt, dat het gaat om de openbare verlichting waarbij (delen van) enkele
huizenblokken zonder elektriciteit komen te zitten. Geadviseerd wordt, met een haspel ergens
stroom af te gaan tappen, eventueel uit een Delta-kastje tegen de muur, 40 meter verderop. Het is
een suggestie van de Delta medewerker die aardig bedoeld is, maar dit gaat voorbij aan het feit, dat
Delta dit toch zélf voor iedereen beter kan organiseren. Bij mij vormt het afsluiten een probleem,
wat in het niet valt bij afhankelijkheid van medische apparatuur. Geen aansprakelijkheid van Delta?
Dit zit echt heel gek in elkaar. Voordat deze werkzaamheden worden gedaan, zou ik (wij) graag
schriftelijk antwoord willen, of dit wel zo allemaal kan, en mag zonder dat Delta voorzieningen
treft. U als Provinciale Statenleden heeft een controle-functie, u bent ervoor gekozen door ons.

Met vriendelijke groeten,

WAARSCHUWING Elektriciteit
De komende tijd werken wij aan het elektriciteitsnet. Dit heeft als gevolg dat wij
genoodzaakt zijn om de stroomlevering tijdelijk te onderbreken op:
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Wij adviseren u daarom:

•te zorgen tijdig dat uw huis tijdig goed verwarmd is (in de winter);
•uw computer tijdig af te sluiten;
•uw koelkast en diepvriezer zo min mogelijk te openen;
•uw wasmachine, droger of vaatwasser niet vlak voor de aangegeven tijd te
gebruiken;

Bent u afhankelijk van medische apparatuur of hulpmiddelen (bijvoorbeeld dialyse
apparatuur of traplift)? Neemt u dan tijdelijk benodigde maatregelen.
De elektriciteitslevering zal zo snel mogelijk worden hervat.

Wanneer uw CV-ketel na de onderbreking niet automatisch herstart dan kunt u het
apparaat resetten. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van het toestel en volg de
instructies.
Contact
Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust tijdens kantooruren
(08:30 uur - 17:00 uur) contact op met ons Front Office,

telefoonnummer 0113 74 11 00
Met vriendelijke groet,
DELTA Infra B.V.

Voor eventuele schade als gevolg en na afloop van de werkzaamheden nemen wij geen aansprakelijkheid.
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