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Altijd wonen zonder zorgen
Ziet u er ook wel eens tegenop? Tegen kleine klusjes in en rond
huis? Een druppende kraan, een deur die slecht sluit, het bijvullen
van de cv-ketel... Of misschien gebeurt het u ook wel eens, dat u
de deur dicht trekt terwijl de huissleutel nog binnen ligt…
Stadlander helpt u hierbij, met onze servicepakketten!
Als huurder moet u kleine klussen in en rond uw huis zelf doen. Dat
staat in de wet, in het Besluit Kleine Herstellingen*. Maar niet iedereen
kan alle klusjes zelf doen. Stadlander helpt u graag, met onze twee
servicepakketten.
Het Basispakket is standaard voor alle huurders. Daarin zitten kleine
onderhoudsklusjes, die vaak voorkomen maar soms voor een huurder
toch lastig te verhelpen zijn. Daarom kunt u Stadlander daar altijd voor
bellen. De kosten van het Basispakket zijn € 3,50 per maand.
Het Zekerheidspakket is veel uitgebreider. Dit pakket kost € 6,50 extra
per maand en kunt u zelf aanvragen bij Stadlander. Dus totaal betaalt u
€ 10,00 per maand voor het Basis- en Zekerheidspakket samen.
Met een Zekerheidspakket zorgt Stadlander voortaan voor al uw
klein onderhoud en reparaties!

BASIS
PAKKET

ZEKERHEIDS
PAKKET

€3,50 P/MND

€6,50 EXTRA P/MND

Voor deze reparaties
kunt u altijd bellen:

Al het onderhoud in
en rond uw woning!
Bijvoorbeeld:

Rioolontstopping
Dakgoten schoonmaken
Scharnieren en sloten van deuren
en ramen vastzetten
Trapleuningen vastzetten
Kapotte ruiten vervangen
(dus geen spiegels)

Nieuwe filters voor warmteterugwin-unit

(Stadlander stuurt filters, bewoner vervangt zelf)

Vervangen filters voor de warmteterugwin-unit
en Stadlander-afzuigkap (1x per jaar)

-

Lichtschakelaars vastzetten

-

Onderhoud sanitair en kranen

-

Ontluchten en bijvullen cv-installatie

-

Vervangen van roosters, onderdelen
brievenbus en batterijen Slim Slot

-

Smeren van scharnieren en stellen
van deuren en ramen

-

Bestrijden van ongedierte

-

Vegen van schoorstenen en kanalen

-

Buitensluitingen

-

Kijk hiernaast en kies zelf hoeveel service u wilt!

NIET

Belangrijk!
Wat zit er niet in de servicepakketten:
Kijk hiervoor op de volgende pagina.

Vraag vandaag nog uw Zekerheidspakket aan:
via Mijn Stadlander
of bel ons Klanthuis: 088 - 562 6000.
* Meer informatie over onze servicepakketten en het Besluit
Kleine Herstellingen kunt u nalezen op onze website:
www.stadlander.nl/pakketten

(dus totaal € 10,00 p/mnd)

Belangrijk!
Wat zit er niet in de servicepakketten:
• De afwerking van muren: behangen, schilderen
• De inrichting van uw woning: ophangen gordijnen
en andere raambekleding, ophangen lampen, het
leggen van vloeren/aanbrengen van vloerbedekking
• De inrichting en onderhoud van uw tuin
(inclusief schuttingen) of balkon
• Schoonmaak van uw woning
(binnen en buiten)
• Klein onderhoud aan uw eigendommen
• Onderhoud en reparaties door verkeerd gebruik
of vernieling door de huurder
• Verhuizingen

Twijfelt u, of heeft u vragen? Bel met ons Klanthuis!
Telefoonnummer 088 – 562 6000.
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