Onderhoud tijdens de
Coronacrisis
Het Coronavirus houdt Nederland in haar greep. Desondanks blijven wij onze huurders zoveel
als mogelijk helpen. Ons kantoor is weliswaar gesloten, maar wij (en onze partners) werken
gewoon door. Wij helpen u graag.
Wij laten onze renovatie- en onderhoudwerkzaamheden aan de buitenkant van onze
woningen gewoon doorgaan. Werkzaamheden waarbij de aannemer in de woning aanwezig
moet zijn, schuiven wij door, tenzij deze noodzakelijk zijn. Noodzakelijke reparaties laten wij
uitvoeren. Wij laten u niet in de kou staan.
In deze folder vindt u een overzicht van noodzakelijk onderhoud.

Onderhoud en reparaties aan de buitenzijde van uw woning
Werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning laten wij gewoon doorgaan, tenzij u dit
zelf niet prettig vindt. Voor werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning, waarbij een
vakman voor de uitvoering van de werkzaamheden ook in de woning aanwezig moet zijn,
worden enkel de noodzakelijke werkzaamheden opgepakt.
Krijgt u woning een schilderbeurt? Het schilderwerk aan de buitengevel gaat gewoon door. In
overleg met u kunnen ramen en deuren meegenomen worden. Als u dit niet wil, dan
respecteren wij deze keuze en wordt dit later opgepakt. Het vervangen/plaatsen van glas
volgt op een later moment.
Geplande werkzaamheden aan daken worden gewoon uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor
reparaties van daklekkages.

Onderhoud & reparaties aan de binnenzijde van uw woning
Aan de binnenzijde van uw woning voeren wij noodzakelijk onderhoud en reparaties uit. Wij
laten u niet in de kou staan. Hieronder volgt per samenwerkingspartner een opsomming van
de werkzaamheden die wij – ook nu – gewoon laten uitvoeren.

Geas:
-

Gaslekkagas;
Waterlekkages waarbij kans is op ernstige materiële schade;
Storingen met gevaar voor veiligheid, gezondheid en/of milieu;
Storing aan CV waardoor geen warm water en/of verwarming beschikbaar is.

Van der Velden:
-

Verstopping van een buitenriool of dakgoot met overlast binnenshuis;
Verstopping van afvoeren in de woning die leiden tot schade, gevaar voor veiligheid,
gezondheid en milieu.

De Naobers / Variabele:
-

Waterlekkages waarbij kans is op ernstige materiële schade en/of waarbij een
potentieel gevaar is voor veiligheid, gezondheid en milieu;
Wind- en waterdicht houden van de woning;
Gaslekkages;
Stroomstoringen;
Buitensluitingen;
Werkzaamheden die betrekking hebben op de veiligheid (bijvoorbeeld een raam of
deur die niet meer afsluitbaar is).

Otis (liften):
-

Storingen worden verholpen.

Faac (deurautomaten):
-

Storingen worden verholpen.

Nedfire (brandmeldinstallaties):
-

Storingen worden verholpen.

Hydroforen*:
*Dit zijn installaties om binnen een gebouw de druk op de waterleiding te houden.

-

Storingen worden verholpen.
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