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zaterdag 24 juli 2004 
Aan de heer Moon,  
vertegenwoordiger voor J. Sardjoemissier, 
huiseigenaar van van Marumstraat 4-6. 
van Marumstraat 4 
2562 LS Den Haag 
 
SPOED 
 
Geachte heer Moon, 
 
 Hierbij wil ik Uw aandacht vragen voor de volgende zaken.  

 

 
 

 

 
- De riolering BG onder het toilet lekt ergens. Het stinkt in 

huis, en is het sterkste te ruiken als er een dag niemand 
binnen is geweest. Er hangt iets in de lucht dat prikt in de 
neus, en mij ziek maakt. Gelieve zo spoedig mogelijk te 
verhelpen. Ik heb 2 jaar geleden al foto’s laten zien van 
vochtplekken op de fundering onder de vloer, onder het 
toilet. Afgelopen zaterdag 18 juli 2004, heeft uw 
klusjesman een gat gehakt in de fundering nast het toilet, 
en een gat ontdekt. Hij heeft dit afgedicht met duck-tape. 
Echter is de stank in huis vertienvoudigt, en ik dooziek 
wordt als ik te lang in huis zit. De irritatie in mijn neus, 
hoofdpijn en misselijkheid maken mij uitgeput, en kost 
mij mijn inkomen, daar ik ziek niet kan werken. Ik wil dat 
u dit zo spoedig mogelijk oplost! De bodem onder de 
standpijp is ook jaren lang doordrengt van riool water, en 
moet ook verwijderd worden. 

- Ik wil ook dat u een onderzoek doet naar al de 
vochtplekken aan de fundering, en de schimmelvorming 
onder de vloer, en ervoor zorgt dat deze ziekte 
verspreiders worden verwijderd.  

- Foto onder is onder de vloer, schimmelvorming op de 
vloer en balken, onder de keukendeur. Er zijn meerdere 
grote vochtplekken op de fundering aanwezig. 

 

- Een kopie van deze brief gaat ook naar de dienst stedelijke ontwikkeling, bouw en woning toezicht. 
- Ik moet u vragen het onderhoud van dit huis serieuzer te nemen. Ik moet elke keer erg lang wachten 

voor u actie onderneemt. Ik ben erg courant geweest naar u, tot nog toe, maar nu moet ik wel instanties 
inschakelen, daar mijn gezondheid erg achteruit gaat, zolang er niets gedaan wordt. 

 
Ik heb Uw vrouw, mevr. Sardjoemissier, hier enkele weken geleden al van op de hoogte gesteld. Zij 

heeft mij te kennen gegeven dat U in Suriname zit. Ik kan echter niet wachten tot U terug bent. Riool inspectie 
kost EUR 200,- ex. Btw. Schimmel controle kost Eur 350,-. Dit is zonder het repareren van de lekkage of het 
verwijderen van de schimmels. Voor de ramen is intussen een aannemer langs geweest. Ik moet u er op wijzen 
dat ventilatie roosters in de ramen geplaatst moeten worden. Op dit moment is er ook geen mogelijkheid de 
kamer beneden te luchten, tenzij het grote raam open staat, wat inbraak erg makkelijk maakt. 
 
  
 In de hoop op een vlotte oplossing voor deze situatie, 
 
 Hoogachtend, 
    Shanti Frigge 
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