
 
 

 

 
 

 
 

Is uw huis geschikt voor het Slim Slot? Doe de check!  
Wilt u graag een Slim Slot in uw woning? Vaak kan dat gewoon. Vul de lijst 
hieronder in, om te controleren of uw woning geschikt is.  
 
Of het plaatsen van een Slim Slot bij uw woning technisch mogelijk is, moet 
soms nog worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld of er nog extra werkzaamheden 
nodig zijn, zoals het plaatsen van een stopcontact in de meterkast. Na uw 
aanvraag vindt een inspectie plaats, om de technische mogelijkheden te 
bekijken. 
  
  

Is uw  
voordeur  
van hout? 

NEE 

U kunt geen Slim Slot 
aanvragen. 

Het is technisch nog niet 
mogelijk om een Slim Slot 
te plaatsen in een deur die 

niet van hout is. 

JA 

U kunt Slim Slot aanvragen.  
 

Gebruik hiervoor het 
aanvraagformulier. 

Is uw  
voordeurkozijn  

van hout? 
NEE 

We bekijken graag met u 
wat technisch mogelijk is.  

 
Wij plannen met u  

binnen 5 werkdagen  
een inspectie in. 

JA 



 
 

 

 

digitaal via: https://huurder.stadlander.nl 

Ik wil graag Slim Slot in de voordeur van mijn woning.  
 
Ik ga akkoord met de kosten van € 5,00 per maand. Deze kosten betaal ik  
     elke maand via de servicekosten.  
 
Ik ga akkoord met de volgende voorwaarden:  

• De huurverhoging van € 5,00 wordt (in de maand na het aanbrengen van 
de het Slim Slot) opgenomen in de servicekosten van de woning.  

• Plaatsing van het Slim Slot is afhankelijk van de technische 
mogelijkheden van de huurwoning.  

• Als ik een aanvraag indien, maar later toch wil annuleren, kan Stadlander 
de gemaakte kosten van € 150,00 aan mij doorberekenen. 

• De genoemde bedragen zijn van prijspeil 2022 en kunnen wijzigen. 

 
 
 
Naam:  ………………………………………………………………….………. 
 
Straat:  ……………………………………………………………………….…. 
 
Postcode:  ……………………………………………………………………….…. 
 
Woonplaats:  ………………………………………………………………….………. 
 
E-mailadres:  ………………………………………………………………….………. 
 
Telefoonnummer(s): ……...…………………………………………………………. 
 
 
 
Datum:  ………………………………………………………………….………. 
 
 
Handtekening huurder: ……………………………………………………….…… 
 
 
 

 
 
Vul dit formulier volledig in en stuur het naar Stadlander: 

• via e-mail naar: info@stadlander.nl 

• of per post naar: Postbus 203, 4600 AE Bergen op Zoom. 

mailto:info@stadlander.nl

