serviceabonnement

Kleine klusjes in uw huis blijven vaak liggen en dat terwijl een lekkende
kraan of klemmende deur een grote ergernis kan zijn. Als u lid wordt van
ons serviceabonnement, dan lossen wij dit snel en makkelijk voor u op.

dagelijks onderhoud

Thús Wonen is eigenaar van uw woning. Daarom nemen wij ook het groot onderhoud van uw
woning voor onze rekening. Daarbij kunt u denken aan het buitenschilderwerk of de dakbedekking.
U heeft daar geen omkijken naar. Maar u bent zelf wel verantwoordelijk voor het klein dagelijks
onderhoud in uw woning, zoals reparaties aan kranen, stopcontacten of klemmende deuren.
Thús Wonen neemt u dit uit handen als u lid wordt van het serviceabonnement.

hoe werkt het?

Voor een bedrag van € 5,08 per maand kunt u gebruik maken van het serviceabonnement.
Dit bedrag kunt u automatisch laten verrekenen via de maandelijkse huurbetaling. De kosten en
de service van onder andere het glas- en het ontstoppingsfonds zijn in het serviceabonnement
inbegrepen. Als u zich binnen een maand na het aangaan van de huurovereenkomst aanmeldt,
hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Voor aanmelding na deze maand brengen wij u € 22,- aan
inschrijfkosten in rekening.

wat valt er onder het serviceabonnement?

In ons overzicht ‘Wie doet Wat’ vindt u een alfabetische lijst van zaken die in een woning
onderhoud nodig hebben. Hierop staan zaken genoemd die Thús Wonen repareert en zaken
die u zelf moet uitvoeren. Hierin is ook aangegeven welke werkzaamheden binnen het
serviceabonnement vallen. Dit overzicht is terug te vinden op onze website: www.thuswonen.nl.

aanmelden en voorwaarden

U kunt zich aanmelden voor het serviceabonnement door de machtiging op de achterzijde in te
vullen en aan ons terug te sturen via Thús Wonen, antwoordnummer 19, 9100 VB in Dokkum
(een postzegel is niet nodig). Het reglement en overige voorwaarden van het serviceabonnement
kunt u terugvinden op onze website of opvragen bij ons Klanten Contact Centrum.

serviceabonnement
De eerste deelname geldt voor een periode van twee jaar. Deze wordt stilzwijgend verlengd, tenzij u
schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzegt. De voorwaarden kunt
u terugvinden op onze website of opvragen bij ons Klanten Contact Centrum.

machtiging voor serviceabonnement

Ondergetekende meldt zich aan als deelnemer van het serviceabonnement en verklaart akkoord
te gaan met het reglement van het abonnement. Door ondertekening van deze aanmelding
machtigt ondergetekende Thús Wonen tot het inhouden van het verschuldigde bedrag en wordt het
reglement onderdeel van de afgesloten huurovereenkomst.
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Ik accepteer de aangeboden woning en word lid van het serviceabonnement. Ik heb de algemene
voorwaarden van het serviceabonnement gelezen. Ik machtig Thús Wonen om doorlopend,
maandelijks en automatisch de verschuldigde bruto huur bij vooruitbetaling op de 1e van elke maand
van mijn bankrekening af te schrijven.
Mijn rekeningnummer(IBAN): N

L

Ten name van:

Datum:
Handtekening:

bezoekadres
Holwerderweg 17
Dokkum
e info@thuswonen.nl
i www.thuswonen.nl

postadres
Postbus 41
9100 AA Dokkum
t 0800 55 11 511
f 0519 29 49 32

open voor bezoek
op werkdagen van
8.30 tot 12.00 uur
en ‘s middags
op afspraak

telefonisch
ma t/m do van
8.30 tot 16.30 uur
vrijdag van 8.30
tot 12.00 uur

