Woonstichting Hulst

Van Driessche & De Koster

Kuijcks schilders

van der Velden Rioleringsbeheer

Ennatuurlijk

Zeeuwse Verwarmings Unie--------------mechanische ventilatie

Poppe Installatietechniek
____centrale verwarming

Poppe Installatietechniek
_________sanitair

Onderdeel:

Huurder

Wegwijzer reparatieverzoeken

■

aanrechtblok
behang, schilderwerk of glasvlies (binnenzijde woning)

■

bestrating / tuin

■

bijvullen en ontluchten c.v. installatie

■
■

buitendeur en ramen hout

■

buitendeuren en ramen kunststof
►►

levering warmte appartementen Truffinoweg/Blaauwe Hofke
►

centrale verwarming / mechanische ventilatie

►►

mechanische ventilatie appartementen Trufinoweg/Blaauwe Hofke
■

closet
closet zitting

■

glasschade binnen kozijnen / deuren

■
►►►

glasschade buiten kozijnen / deuren

■

hang en sluitwerk houten buiten kozijnen / deuren

■

hang en sluitwerk kunststof buiten kozijnen / deuren
kortsluiting t.g.v. overbelasting, defecte armaturen of apparaten

■

kranen

■

lekkage goot / Hemelwater afvoer

■
■

lekkages met gevolgschade
ongediertebestrijding mieren, slakken, bijen, wespen, muizen e.d.

■

rookmelders vervangen baterijen

■
►►

rookmelders en alarmering (Blaauwe Hoeve / Truffinoweg)
schilderwerk binnen

■
■

schilderwerk buiten
sleutels (gebroken, verlies)

■

sleutels gecertificeerde cilinders (cilinders worden vernieuwd)

■
■

stopcontacten en schakelaars
■

stucwerk grote herstellingen
stucwerk herstel na beschadiging bewoner of kleine herstellingen

■
■

tegelwerk badkamer, toilet en wandtegelwerk keuken

■

verlichting algemene hallen en galerijen
■

verstopping / goten / aanrecht / toilet / douche / schrobputje

■

vlizo trap
waterschade inboedel-, verf-, saus-, en behangwerk

■

zelf aangebrachte voorzieningen

■

buitensluiting

■

TELEFOONNUMMERS

►

Alle woningen behalve appartementen Truffinoweg en Blaauwe Hofke

►►

Appartementen Truffinoweg en Blaauwe Hofke

►►►

Indien glasverzekering bij Woonstichting Hulst,
anders voor rekening van huurder

Ennatuurlijk

tel.:

085 - 2734555

Kuijcks schilders

tel.:

0114 - 31 32 00

Poppe Installatietechniek

tel.:

0114 - 68 12 43

Van der Velden rioleringsbeheer

tel.:

013 - 463 69 85

Van Driessche & De Koster

tel.:

0114 - 37 01 37

Woonstichting Hulst

tel.:

0114 - 37 25 27

Zeeuwse Verwarmings Unie

tel.:

0115 - 61 36 41

BUITEN KANTOORUREN

tel.:

06-10 95 34 04

Beschadigingen ten gevolge van nalatigheid, slordigheid of ruw gebruik, komen altijd voor rekening van de huurder
versie oktober 2019

