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Reparaties; beetje geduld   

Heeft u een reparatieverzoek? Het kan 

zijn dat het uitvoeren hiervan 

mogelijk iets minder snel gebeurt dan u 

van ons gewend bent. Onze 

aannemers kampen namelijk met uitval 

vanwege ziekte. En soms een langere 

levertijd van 

materialen. Spoedreparaties worden 

zoals altijd uitgevoerd. Nog goed om 

te weten. In verband met de 

aangescherpte coronamaatregelen 

houden de medewerkers van onze 

aannemers 1,5 meter afstand van u en 

dragen een mondkapje. 

 

 

Stijgende energiekosten of niet? 

U heeft het vast in het nieuws gezien. 

De energietarieven stijgen. We kunnen 

ons voorstellen dat u wilt 

weten of dit invloed heeft 

op de hoogte van uw 

eindafrekening 

servicekosten 2021. 

 

 

• Heeft uw woning een 

individuele gas- en elektra-

aansluiting in de meterkast? 

Dan heeft u zelf een contract bij 

een energieleverancier. De 

stijgende energietarieven 

hebben mogelijk invloed op 

het tarief dat u betaalt.  

Wij adviseren u voor meer 

informatie contact op te nemen 

met uw energieleverancier. 

 

• Maakt u in uw wooncomplex 

gebruik van een gezamenlijk 

verwarmingssysteem en/of 

een gezamenlijke elektra-

aansluiting?  

U heeft dan zelf een 

verwarmingsmeter en/of 

radiatormeters in uw woning. 

De stijgende energietarieven 

hebben geen invloed op de 

hoogte van uw eindafrekening 

servicekosten 2021. Woonzorg 

Nederland koopt namelijk een 
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jaar eerder al gas en elektra in. 

De tarieven waren toen nog niet 

zo hoog. 

Nog geen verhoging 
Zoals u bovenstaand kunt lezen, kopen 
wij gas en elektra een jaar eerder in, 
dan u het gebruikt. Daarom zien wij op 
dit moment nog geen aanleiding uw 
voorschot energiekosten tussentijds te 
verhogen. Indien nodig passen wij het 
voorschotbedrag aan bij de 
eindafrekening servicekosten 2021. 
Die vindt halverwege 2022 plaats. 
 
 
Woonzorg Thuis TV; gratis 
Wij vinden het belangrijk om snel 
(complex)informatie met u te kunnen 
delen. Daarom blijft Woonzorg 
Nederland de stroomkosten van 
Woonzorg Thuis TV betalen. Ofwel van 
het beeldscherm in uw complex. Deze 
kosten bedragen circa , € 12,50 per 
maand, per scherm en worden dus niet 
doorberekend in uw servicekosten. 

Inboedelverzekering afsluiten; echt 

doen!  

Het zal je maar gebeuren. Schade aan 

de inboedel van uw woning als gevolg 

van bijvoorbeeld lekkage, brand, 

inbraak of storm, Wist u dat u voor de 

kosten van het herstel dan vaak zelf 

aansprakelijk bent? Ook als het gaat 

om schade aan behang of verf. Heeft u 

nog geen inboedelverzekering? Dan 

adviseren wij er één af te sluiten.  Kijk 

voor meer informatie op 

www.woonzorg.nl/inboedelverzekering.  

 
Komt u in ons klantenpanel? 

Wist u dat Woonzorg 
Nederland een 
klantenpanel heeft met 
daarin ongeveer 
negenhonderd huurders? 

Jaarlijks bevragen we dit panel over 
verschillende onderwerpen.  
 
Hierdoor krijgen wij inzicht hoe we 
onze dienstverlening nog beter kunnen 
maken.  
 
Zin om deel te nemen aan ons 
klantenpanel?  
Meldt u aan via uw bewonersconsulent 
en word lid van het klantenpanel!   
 

• Per keer bepaalt u zelf of u 

meedoet.  

• Het aantal keer dat we u 

benaderen verschilt per jaar.  

• Deelname is anoniem.  

• Deelname kan zowel digitaal als 

telefonisch. 

 

 
 

Vragen?  

Heeft u vragen over de inhoud van 

deze nieuwsbrief? Stel ze gerust.  

 

Bellen kan op werkdagen van  

08.30-13.00 uur: 088 – 921 01 43. 

Of stuur een mail naar 

de.componist@woonzorg.nl 

 

Hartelijke groet, 

Arnold Pronk 

 

 

http://www.woonzorg.nl/inboedelverzekering

