Beste tuinleden,

BELANGRIJK

Onderstaand onderwerp is even als aandachtspunt
aan de orde geweest op de ALV.
En ik breng het nu eenieder nogmaals onder de
aandacht. Via de mail, de site, de bloembengel en
als folder per brievenbus. 4 mogelijkheden om het
tot u te nemen. Zodat wij zekerheid hebben links of
rechtsom dat wij u geïnformeerd hebben.
Het zou toch zonde zijn als een simpel iets –
vervanging van de gasslang en/of drukregelaar kan
leiden tot grote gevolgen als het fout gaat.
Daarbij ook nog eens een mogelijk risico dat de verzekering niet uitkeert omdat de
aanleiding van de brand –hopelijk zonder persoonlijke gevolgen- omdat u zelf niet de slang
op tijd heeft vervangen. Dus laat u niet foppen. Vervanging indien nodig is een stuk
goedkoper. Alles is bij Bram in de winkel te halen of te bestellen als er te veel oude slangen
zijn op ons complex. En vergeet daarbij ook niet de slangen welke in het huisje mogelijk
aanwezig zijn.
Om zekerheid te hebben dat eenieder dit controleert kondigt het Bestuur een controle aan.
Niet gelijk, maar over 2 maanden (half augustus) gaan wij wel onze ronde doen om het
complex ook op dit terrein veilig te houden.
Wij rekenen op uw medewerking, omdat dit ook in voor uw eigen veiligheid van belang is.

Gasslang wanneer vervangen?
Op een gasslang staat een datum. Dat is de datum
waarop de gasslang is gemaakt. Daarmee weet je
dus hoe oud een gasslang is. Maar weet je daarmee
ook of je hem al moet vervangen? De meeste
mensen niet.

GASSLANG
De gasslang dient u te vervangen uiterlijk na 5 jaar.
Dan moet u wel de slang regelmatig controleren op
scheurtjes en als die er zijn dient u de slang eerder
te vervangen.

DRUKREGELAAR
Vervang de drukregelaar ook op tijd.
De KCK geeft aan dat de regelaar na maximaal 10 jaar vervangen moet worden.
Het probleem is dat het membraam kan verdrogen of scheuren. Om die reden:
neem geen risico en vervang deze na 5 jaar.
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