
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

Er zijn allerlei kleine zaken die stuk kunnen gaan aan uw woning. Heel veel van die kleinere 

dingen zijn wettelijk voor rekening van de huurder. U moet die zaken dan ook zelf oplossen. 

Veel gemakkelijker is dat gezamenlijk te doen met andere huurders. Daarom heeft Harmonisch 

Wonen het fonds huurdersonderhoud, ook wel onderhoudsabonnement genoemd. U betaalt 

een klein bedrag, momenteel € 6,00 per maand, via de servicekosten, samen met de huur. 

Vervolgens kunt u kleine problemen in de woning bij ons melden. Wat er onder valt en het 

aanvraagformulier vindt u in deze brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Harmonisch Wonen 

 

 

 

 
 

uw kenmerk ons kenmerk Behandeld door datum 

   1 december 2015 
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Aanmelding onderhoudsabonnement   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUDSABONNEMENT 

 

Het is mogelijk een abonnement te nemen voor het kleine onderhoud wat volgens het 

huurcontract voor rekening van de huurder komt.  U betaalt hiervoor een klein bedrag per 

maand bij uw servicekosten.  Dit bedrag is een schatting van de werkelijke totale kosten.  

Wanneer Harmonisch Wonen daadwerkelijk meer of minder heeft uitgegeven verdeeld over alle 

abonnees wordt het tarief jaarlijks per 1 juli aangepast. Heeft U een onderhoudsabonnement 

dan kunt U een beroep doen op de technische dienst van de woningbouwstichting voor de 

volgende zaken: 

 

• Onderhoud aan kranen (kranen die druppen, lekken of stroef gaan, incl. doorlopende 

stortbak van het toilet). 

• Onderhoud aan ventilatieroosters in het keukenraam en in sommige slaapkamers (roosters 

die niet meer open en dicht gaan gangbaar maken). 

• Ladegeleiders van de keukenlade vervangen na slijtage, beschadigde keukenkastscharnieren 

repareren. 

• Vervangen versleten toiletbril. 

• Los (uit de muur) zittende wastafel vastzetten. 

• Vervangen niet sluitende brievenbus. 

• Onderhoud aan hang- en sluitwerk binnen in de woning (klemmende, klepperende deuren; 

losse deurkrukken). 

• Het smeren van de tuimelramen. 

• Het ontstoppen van binnenriolering (slecht aflopende gootsteen e.d.).  U moet wel zelf de 

syphons reinigen. 

• Het repareren van een niet functionerende deurbel. 

• Kapotte douchekop, lichtschakelaars en stopcontacten vervangen. 

 

De procedure is als volgt:  U meldt de klacht persoonlijk of telefonisch tijdens het spreekuur van 

Harmonisch Wonen (ma., wo. en  vr. 9.30 - 12.30 uur), met de vermelding dat u een 

onderhoudsabonnement heeft.  Er wordt dan direct een afspraak met u gemaakt. 

 

U kunt ten alle tijden een onderhoudsabonnement nemen. U betaalt dan entreekosten van 

€25,- en daarna maandelijks het verschuldigde maandbedrag. 



  

INSCHRIJVING 

 

 

Wilt U profiteren van de voordelen van het onderhoudsabonnement, levert U dan dit 

antwoordvel in op de Rivierenlaan 230.  Uw onderhoudsabonnement gaat in per de eerste van 

de volgende maand. Bewaart U de rest van deze brief zodat U een overzicht heeft van de 

werkzaamheden waar U recht op heeft. 

 

 

Ik wil graag een onderhoudsabonnement volgens bovenstaande voorwaarden en ik betaal 

daarvoor maandelijks het bedrag extra aan servicekosten zoals vermeld in de brief. Ik maak de 

entreekosten à €25,- per ommegaande over op rekening 337677085 t.n.v. Harmonisch Wonen 

te Lelystad.  Het abonnement gaat in per de eerste van de volgende maand nadat de 

entreekosten zijn ontvangen voor de duur van minimaal een jaar met stilzwijgende verlenging 

en een opzegtermijn van één maand. 

 

naam:............................................................................... 

 

adres:............................................................................... 

 

handtekening:.................................................................... 
 

  



  

  



  

 


