Aanmeldingsformulier Abonnement Huurdersonderhoud
Ik wil me aanmelden voor het Abonnement Huurderonderhoud van W oonbedrijf. Ik ben op de hoogte van
de Algemene Voorwaarden en ga akkoord met de prijs van € 2,50 per maand.
m/v*

Naam:

Voorletters:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer werk/mobiel:

E-mail:

□ Ik wil geen reparatie melden
□ Ik wil direct een reparatie melden, namelijk:

Handtekening:

Datum en plaats ondertekening:

Dit formulier en alle gevraagde documenten kunt u in een envelop zonder postzegel sturen aan:
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl
Antwoordnummer 10191
5600 VB Eindhoven
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Bijlage

Dekking Abonnement Huurdersonderhoud
Deze reparaties voeren wij kosteloos voor u uit:


















Stellen of smeren van de scharnieren, ladegeleiders en sluitingen van deurtjes en laden;
Reparatie/gangbaar houden, vernieuwen van brievenbus in de voordeur van de woning;
Vernieuwen van de beldrukker bij de voordeur van de woning;
Vernieuwen van de trafo/belinstallatie in de woning;
Verhelpen van klemmende binnendeuren van de woning;
Vastzetten of vernieuwen van doucheslang, douchekop, koppelstuk en ophanghaak;
Vastzetten of vervangen (van onderdelen) ter reparatie van wandcontactdozen en schakelaars;
Smeren van hang- en sluitwerk van ramen en deuren aan de buitenkant van de woning en van
bergingen en garages behorend tot de woning;
Vervangen van onderdelen ter reparatie van hang- en sluitwerk van deuren in de woning;
Vastzetten huisnummerplaatje;
Reparatie/vervangen van onderdelen om kranen te repareren;
Vastzetten of vernieuwen van vaste roosters voor ontluchtingskanalen in muur of plafond in de
woning, behalve van balansventilatiekanalen;
Vastzetten van wastafel, fonteintje, stortbak, toiletpot en toiletbril;
Vastzetten en vernieuwen van spiegel, planchet, zeepbakje en closetrolhouder;
Reparatie van vlotter in de stortbak (reservoir), trekker of drukknop en hoekstopkraan;
Vervangen van gebroken of beschadigde sleutels of keycard;
Vastzetten van los zittende trapleuning.

Onder de dekking van het Abonnement Huurdersonderhoud vallen ook voorzieningen die u zelf hebt
aangebracht. Moeten wij daaraan iets vernieuwen binnen het abonnement, dan gebruiken we onze
standaard materialen.

