Onderhoudsabonnement
Woongoed Zeist wil graag dat uw woning in goede staat blijft.
Daarom zorgen wij voor (grote) reparaties, buitenschilderwerk, onderhoud en herstel van installaties en groot onderhoud. Maar u heeft als huurder ook een verantwoordelijkheid
voor het onderhoud van uw woning. Meestal gaat dit om de
kleine, dagelijkse reparaties. In het Onderhouds-ABC staat
duidelijk beschreven wie waar verantwoordelijk voor is. U
kunt ook een Onderhoudsabonnement afsluiten, dan voeren
wij de meeste kleine klusjes ook voor u uit.
Het Onderhouds-ABC
Als iets kapot is in uw woning, wie moet het dan repareren? In het
Onderhouds-ABC leest u waar u en wij verantwoordelijk voor zijn. U
vindt het op onze website. Sommige reparaties moet u zelf regelen
en betalen. Andere reparaties doet Woongoed Zeist voor u. Als u
gebruik maakt van ons onderhoudsabonnement, voert Woongoed
Zeist een deel van het onderhoud, waar u eigenlijk zelf verantwoordelijk voor bent. Dit kost u maar een klein bedrag per maand.
Het onderhoudsabonnement: makkelijk en voordelig
We kunnen ons goed voorstellen dat u niet altijd tijd en zin heeft om
kleine reparaties zelf uit te voeren. Een vakman inhuren is vaak weer
erg duur. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten. Hiermee besteedt u kleine reparaties aan
ons uit, zodat u niet alleen goed, maar ook onbezorgd woont. Het
onderhoudsabonnement kost € 4,00 per maand .
Het geld van het onderhoudsabonnement wordt in een fonds gestort. Jaarlijks kijken we of de bijdrage nog klopt en wordt deze eventueel bijgesteld. Natuurlijk mag u het abonnement op dat moment
opzeggen. U kunt het abonnement afsluiten op
www.mijnwoongoedzeist.nl.
Regels en voorwaarden
Het is niet mogelijk een abonnement af te sluiten als we een vordering bij een deurwaarder hebben uitstaan. U sluit het abonnement
voor één jaar af; daarna loopt het automatisch door en kunt u het
opzeggen met een maand opzegtermijn.
Bij het onderhoudsabonnement hoort een reglement. Het reglement
zet uw en onze rechten en plichten op een rij. Schade die ontstaat
door vernieling of nalatigheid, is van het onderhoudsabonnement
uitgesloten. En als de vakman volgens afspraak langskomt en voor
een gesloten deur komt te staan, brengen wij kosten in rekening.

Reglement onderhoudsabonnement
Het onderhoudsabonnement is een regeling van Stichting Woongoed
Zeist, hierna te noemen Woongoed Zeist.
Artikel 1: omvang van het abonnement
1 Aan het onderhoudsabonnement kunnen alle bewoners deelnemen
die een woning huren die in eigendom of in beheer is van Woongoed Zeist. De huurder mag bij het aangaan van het onderhoudsabonnement geen huurschuld hebben waarvan de vordering uit
handen is gegeven aan een deurwaarder of incassobureau.
2 Woongoed Zeist draagt zorg voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden die krachtens de met de huurder gesloten huurovereenkomst, de wet en/of het gebruik voor rekening van huurder
komen, zoals gespecificeerd in het Onderhouds-ABC.
3 Onderhoudswerkzaamheden die niet in het Onderhouds-ABC zijn
vermeld en volgens de huurovereenkomst en de wet niet voor
rekening van Woongoed Zeist komen, zijn voor rekening huurder.
4 Onderhoudswerkzaamheden aan eigendommen van de huurder
en/of zaken die de huurder aan het gehuurde heeft toegevoegd,
komen voor rekening huurder.
5 Onderhoudswerkzaamheden die het gevolg zijn van nalatigheden
door de huurder, waaronder begrepen het niet tijdig treffen van
voorzorgsmaatregelen zoals bijvoorbeeld bij vorst, zijn voor rekening huurder.
6 Onderhoudswerkzaamheden die het gevolg zijn van opzet of grove
schuld van de huurder, diens huisgenoten en/of bezoekers zijn voor
rekening huurder.

Tip: Kijk u eerst in ons onderhouds-ABC?
Daar staat wie voor onderhoud en herstel
verantwoordelijk is en wie de kosten draagt.
U vindt het op www.woongoedzeist.nl

Artikel 4: aanvang, duur en einde van het abonnement
1 Het abonnement loopt minimaal 1 jaar.
2 Het abonnement kan na het eerste jaar met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand steeds per de eerste van de maand
worden opgezegd.
3 In afwijking van het tweede lid van dit artikel kan Woongoed Zeist
het abonnement opzeggen met inachtneming van een termijn van
dertig dagen indien Woongoed Zeist van oordeel is dat de huurder
misbruik maakt van het onderhoudsabonnement. Deze opzegging
dient schriftelijk en met opgave van redenen te geschieden.
4 Bij beëindiging van de huurovereenkomst van de woning waarvoor
de huurder een abonnement heeft afgesloten, eindigt het abonnement in afwijking van het in het tweede lid bepaalde per gelijke
datum.
5 Woongoed Zeist behoudt zich het recht voor om voor ingang van
een abonnement een saneringsbeurt uit te voeren op kosten van
de huurder.
Aldus vastgesteld door Woongoed Zeist op 21 augustus 2018
Artikel 2: melding en uitvoering
1 Huurder meldt verzoeken om reparatie aan Woongoed Zeist volgens de procedure die voor het reguliere onderhoud geldt.
2 Woongoed Zeist behandelt reparatieverzoeken uit het onderhoudsabonnement hetzelfde als alle overige reparatieverzoeken.
3 Bij reparatie en/of vervanging gaat Woongoed Zeist uit van de standaarduitvoering van de woning.
4 Als een medewerker van Woongoed Zeist of een werknemer van
een aannemer of installateur die voor Woongoed Zeist werkt de
huurder na een gemaakte afspraak niet thuis treft, kan een bedrag
van € 40,00 in rekening worden gebracht voor voorrijkosten. Deze
bepaling geldt ook als de huurder een onterechte klacht of storing
doorgeeft.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op via de e-mail of telefonsich. Komt u
liever langs op kantoor? Ook daar staan we u graag te woord.

Artikel 3: prijs van het abonnement en betaling
1 Bij de vaststelling van dit reglement is de prijs voor het abonnement € 4,00 per maand.
2 Woongoed Zeist kan de in lid 1 genoemde prijs op basis van redelijke calculatie wijzigen. Een wijziging kan slechts ingaan op 1 juli
van een jaar. Indien Woongoed Zeist de prijs wijzigt, laat zij dit de
huurder voor 1 juni van het betreffende jaar weten.
3 Huurder voldoet de prijs voor het abonnement maandelijks bij
vooruitbetaling tegelijk met de maandelijks verschuldigde huur.

Reparatieverzoekenlijn
(030) 693 66 01

Bezoekadres
Steniaweg 44, 3702 AH Zeist
Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
Telefoonnummer
(030) 693 66 00

Postadres
Postbus 135, 3700 AC Zeist
E-mail
info@woongoedzeist.nl
Website
www.woongoedzeist.nl
Huurderportaal
www.mijnwoongoedzeist.nl
U kunt hier 24 uur per dag informatie opvragen en zelf zaken regelen.

www.woongoedzeist.nl

