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Oproep foto’s van
de attentie
Op 19 april 2018 hebben wij een kleine
attentie bij al onze huurders bezorgd.
Mogelijk heeft u van de attentie nog
mooie foto’s gemaakt. Stuur deze dan in.
Per post naar WBV Poortugaal,
Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal
of stuur een e-mail naar:
info@wbvpoortugaal.nl.

Aankondiging Algemene Vergadering
Beste huurders en leden,
Hierbij nodig ik u namens de Raad van Commissarissen uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze wordt
gehouden op woensdag 12 september
2018, aanvang 20.00 uur en vindt plaats
in het Sociaal-Cultureel Centrum ‘De Brinkhoeve’, Kerkstraat 12 in Poortugaal.

De persoonlijke uitnodiging met het
agendavoorstel treft u aan bij deze editie
van het Woonmagazine.
Namens de Raad van Commissarissen van
Woningbouwvereniging Poortugaal,
René Kouters
Directeur-Bestuurder

Ontmoeting tijdens de Dag van het
Huren op 6 oktober 2018
Woningbouwvereniging Poortugaal doet dit jaar, vanwege het jubileumjaar,
mee aan de ‘Dag van het Huren’ op 6 oktober.
Ons kantoor is open
Op zaterdag 6 oktober is ons kantoor aan
de Dorpsstraat 80 in Poortugaal geopend
tussen 13.00 en 15.00 uur.
Activiteiten
U kunt ons kantoor en de bijbehorende tuin
bekijken. Ook kunt u in onze vergaderruimte in gesprek met onze Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder of medewerkers. Er is uiteraard koffie, thee met
wat lekkers en er is een activiteit voor de
(klein)kinderen.
U kunt het beste lopend of met de fiets
komen. Komt u toch met de auto? Dan kunt
u uw auto het beste op de parkeerplaats bij
de Aldi parkeren. Graag tot dan!

www.wbvpoortugaal.nl

Week tegen Eenzaamheid
Zaterdag 6 oktober is ook de laatste dag
van de Week tegen Eenzaamheid. Meer dan
een miljoen Nederlanders voelt zich sterk
eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen
het gemis van verbondenheid met anderen.
In de Week tegen Eenzaamheid vragen we
aandacht voor dit probleem en zeggen we:

Kom Erbij! Want eenzaamheid aanpakken
begint met het leggen van contact.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan
deze week?
Vorig jaar waren er al verschillende mooie
initiatieven in de gemeente Albrandswaard.
Zowel uw buurtgenoten als ondernemers
staken de handen uit de mouwen om eenzaamheid bespreekbaar te maken in de wijk
of buurt. Wilt u ook uw bijdrage leveren aan
deze week? Kom Erbij! Onder deze noemer
nodigt de gemeente Albrandswaard u graag
uit om deel te nemen aan de activiteiten die
tijdens de Week tegen Eenzaamheid plaatsvinden. Zet de week van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober alvast in uw
agenda. Op de website van de gemeente
Albrandswaard komt op termijn een overzicht met de activiteiten te staan.
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Aan het woord…
René Kouters
De laatste ontwikkelingen binnen Woningbouwvereniging Poortugaal.

U ontvangt de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en daarom hebben
wij besloten om tegelijk ook dit Woonmagazine een maand eerder dan normaal
bij u te bezorgen.
René Kouters
Prestatieafspraken en voornemens
2019
De prestatieafspraken 2018 met de
gemeente Albrandswaard zijn officieel
ondertekend. Inmiddels wordt hard
gewerkt aan de uitvoering van deze afspraken. Ook hebben wij onze voornemens
voor 2019 (ook wel bod aan de gemeente
genoemd) voor 1 juli ingediend. Op basis
daarvan worden er voor 2019 wederom
prestatieafspraken gemaakt. De woningcorporaties hopen dit jaar prestatieafspraken te kunnen maken die voor een aantal
jaren gaan gelden.

kleine wijzigingen opgenomen. Enerzijds
aanvullingen op basis van praktijkervaring;
anderzijds aanvullingen als gevolg van
(taalkundige) correcties. De concept statuten staan op onze website.

spullen niet brandveilig waren. Inmiddels
zijn plantenbakken, foto’s op aluminium en
een brandblusser opgehangen. De bank in
de hal is behandeld met speciale brandvertragende coating.

Vacature huurderscommissaris
In november 2018 treedt de heer Jan Kranenburg af als lid van de Raad van Commissarissen. Dit is een zetel voor een huurderscommissaris. We hebben 1 kandidaat
gekregen op onze oproep aan al onze huurders/leden. Deze kandidaat voldeed helaas
niet aan de profielschets. Een nieuwe werving is opgestart.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit
Woonmagazine.

Winnaar duurzame zaak
Zoals al in december 2017 aangegeven
heeft WBV Poortugaal meegedaan aan een
prijsvraag van leverancier Energiewacht.
We zijn daarbij de winnaar geworden bij
het onderdeel duurzame zaak. Een adviseur van Energiewacht is langs geweest.
Het was eerst de bedoeling om onder
andere zonnepanelen op het dak van ons
kantoor te laten plaatsen maar de
Welstandscommissie gaat hier helaas niet
mee akkoord. De adviseur gaat nu een
alternatief plan bedenken om ons kantoorpand duurzamer te maken.

Privacywetgeving
Ook woningcorporaties moeten voldoen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in
werking is getreden. Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met die gegevens gaan we
vertrouwelijk om. We gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan
waarvoor ze bedoeld zijn. Lees hierover
meer in dit Woonmagazine.

100 jaar bestaan
Op 19 april 2018 bestond WBV Poortugaal
officieel 100 jaar. In deze editie vindt u een
aantal foto’s en artikelen van de activiteiten
die we tot nu toe in het kader van het jubileum hebben georganiseerd en nog gaan
organiseren.

Onderhoud
Op dit moment zijn diverse onderhoudsprojecten in uitvoering. Zo zijn schilder-,
voeg, en isolatiewerkzaamheden uitgevoerd in complexen van diverse wijken. In
woningen van complexen van de wijken
Poortugaal centrum, Koninginnewijk, Deltawijk en de Zantelwijk worden keukens en
badkamers vernieuwd.

Statuten
In 2018 moeten onze statuten weer worden aangepast, deze keer aan de Veegwet.
In de concept statuten staan wijzigingen
opgenomen die voortvloeien uit de Veegwet wonen (in geel). Door onze jurist zijn
daarnaast ook nog een aantal andere
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Plantenbakken in complex de
Landgraaf
Met de bewoners van complex de Landgraaf zijn afspraken gemaakt over het leegruimen en inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes. Dit moest omdat veel

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)

Urgentie

U bent huurder bij Woningbouwvereniging Poortugaal en/of u
staat ingeschreven als woningzoekende bij WoonnetRijnmond?
Dan zijn diverse gegevens van u bij onze organisatie bekend. Hoe
wij daarmee omgaan is vastgelegd in de wet. Wij zijn verplicht
deze gegevens goed te beschermen.

Waar kan ik urgentie aanvragen?
Urgentie in de regio Rotterdam kunt u alléén bij uw gemeente,
de corporatie of een instelling aanvragen. Bemiddelingsbureaus die u veel geld vragen om de urgentieaanvraag te verzorgen, kunt u niet vertrouwen. Zij kunnen geen urgentieaanvraag voor u indienen, alléén u kunt dat met hulp van uw
gemeente, de corporatie of instelling.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggend zijn
iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook een telefoonnummer,
e-mailadres of rekeningnummer (IBAN) zijn persoonsgegevens.
Om te zorgen dat er op de juiste manier met uw gegevens wordt
omgegaan, hebben wij binnen de organisatie diverse afspraken
met elkaar gemaakt. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze
leveranciers (bijvoorbeeld onze aannemers die bij u thuis werkzaamheden komen verrichten). Wij verwachten ook van hen, dat
zij conform de wet met uw persoonsgegevens omgaan.
Het uitgangspunt is, dat wij alleen die gegevens vastleggen die wij
nodig hebben voor het kunnen uitvoeren of aangaan van de
huurovereenkomst.
De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in diverse documenten:
• Cookiebeleid
• Klantrechten
• Privacyverklaring
De documenten staan op onze website. Heeft u geen internet?
Dan kunt u bij ons op kantoor altijd vragen om de papieren versies.

Wanneer vraagt u urgentie aan bij de gemeente?
Als u in de regio Rotterdam woont maar niet in de gemeente
Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam of Maassluis.
Wanneer vraagt u urgentie aan bij de corporatie?
Als u in de gemeente Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam of
Maassluis woont.
Wanneer vraagt u urgentie aan bij een instelling?
Als u een traject doorloopt of hebt doorlopen via een instelling
kan de instelling onder bepaalde voorwaarden urgentie voor u
aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw begeleider van de instelling.
Woont u buiten de regio Rotterdam?
Dan kunt in bepaalde gevallen urgentie aanvragen in de
gemeente van regio Rotterdam waar u naar toe wilt verhuizen.
Kijk voor meer informatie daarover op de website van Stichting
Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (www.suwr.nl).

Winnaar
Kleurplaat
actie
De kleurplaat van mevrouw
G.C. van der SchoorKranenburg is door de
directeur-bestuurder als
winnaar uit de inzendingen
getrokken.
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Hieronder kunt u lezen welke activiteiten we in de afgelopen maanden hebben georganiseerd en wat nog staat te
gebeuren in het kader van het 100-jarig bestaan van WBV Poortugaal.
Contractnummer is lotnummer
In dit jubileumjaar spelen alle huurders
elke maand mee in een verloting. Het nummer van het huurcontract is het lotnummer.
René Kouters trekt elke maand uit alle contractnummers het winnende lot. In april,
mei, juni en juli hebben wij weer 4 huurders blij kunnen maken met een prijs.

burgemeester van Albrandswaard, feliciteerde WBV Poortugaal en sprak over de
veranderingen in 100 jaar. 2 leden van de
Klankbordgroep hebben zich aan de leden
voorgesteld. Na het officiële gedeelte
begon de quiz waarmee leuke prijzen te
winnen waren.

De tentoonstelling 100 jaar WBV
Poortugaal
In de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal
was van 7 februari tot eind juni 2018 de
tentoonstelling getiteld ‘100 jaar dicht bij
huis’ te zien. Met foto’s en voorwerpen
werd een kijkje gegeven in de historie van
de vereniging. De tentoonstelling is door
350 mensen bezocht. WBV Poortugaal
heeft de panelen voor foto’s van de tentoonstelling aan de Oudheidkamer
geschonken als cadeau voor de gemeenschap in Albrandswaard. Zodat ook toekomstige tentoonstellingen weer mooi
kunnen worden getoond.

19 april 2018
Op donderdag 19 april 2018 bestond WBV
Poortugaal 100 jaar. Op die dag zijn de
directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen en alle medewerkers ’s middags
de wijken ingegaan. Door de goede, onderlinge samenwerking hebben wij in 1 middag bij al onze huurders een kleine attentie
kunnen bezorgen. Het was een warme,
maar geslaagde middag.
Graag bedanken wij u voor alle felicitaties,
kaarten, e-mails en lekkers wat wij mochten ontvangen.

medebewoners. Ook in het tweede kwartaal hebben wij een beste buur bezocht.
De heer A. Boender is als beste buur opgegeven voor deze rubriek door de familie
Bout. Wij hebben dan ook bij de heer
Boender thuis afgesproken om de taarte te
overhandigen. ‘De heer Boender doet zo
ontzettend veel voor de buurt, het is haast
te veel om op te noemen’ aldus de familie
Bout. Hij zorgt dat de voor- en achtertuinen
er piekfijn uitzien en houdt de paden vrij
van onkruid. En als het heeft gesneeuwd,
maakt hij de paden vrij. Ook doet hij boodschappen voor buren als dat nodig is.
Niet alleen familie Bout heeft een goede
buur aan de heer Boender, maar vele
andere buren ook.

Algemene Vergadering 12 sept. 2018
Op woensdag 12 september 2018 wordt de
Algemene Vergadering gehouden. De persoonlijke uitnodiging ontvangt u bij dit
Woonmagazine.
Activiteiten in 2018
Maandelijks
in 2018

Het huurcontractnummer
is lotnummer verlotingen
voor een cadeaubon van
Intratuin.

Per kwartaal

Een taart voor de beste
buur.

Per maand
18 april 2018
Op woensdag 18 april heeft de Algemene
Vergadering (AV) plaatsgevonden. Deze AV
had een feestelijk tintje vanwege het 100jarig bestaan. Na het welkomstwoord van
de voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft de directeur-bestuurder een toespraak gehouden over het ontstaan van
WBV Poortugaal. Hans Wagner,
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Een taart voor de beste buur
U kent ze vast in uw omgeving: mensen die
altijd klaarstaan voor anderen of voor de
buurt. Mensen die op eigen initiatief de
buurt netjes houden, hun buren helpen
met de boodschappen, omdat ze het zelf
niet meer kunnen of mensen die op een
andere manier de belangen van de buurt
behartigen. Oftewel ‘die mensen’ die actief
betrokken zijn bij hun buurt en

September

Woonmagazine

12
september

Najaarseditie Algemene
Vergadering in de
Brinkhoeve.

6 oktober

Dag van het Huren (open
dag kantoor).

December

Woonmagazine

Inboedelverzekering
en huurdersbelang
Als u in een huurwoning woont, hoeft u
geen opstalverzekering af te sluiten. Wij
als verhuurder hebben namelijk een
opstalverzekering voor uw woning afgesloten. Wij verzekeren de woning zoals
hij standaard is. Uiteraard is het wel
verstandig om uw spullen in huis te verzekeren met een inboedelverzekering.
Aanpassingen in uw woning
Als u al langer in een huurwoning
woont, is de kans groot dat u zelf aanpassingen hebt gedaan die u niet
zomaar uit uw woning kunt verwijderen.
Deze veranderingen aan uw woning
heeft u zelf gefinancierd en zijn uw
eigendom. Voorbeelden hiervan zijn
tuinschuttingen en andere erfafscheidingen, een nieuwe badkamer, keuken,
een extra toilet, een houten vloer en
plavuizen. Een laminaatvloer, kliklaminaat vallen hier niet onder, een eikenhouten vloer, parketvloer of gelijmde
vloer bijvoorbeeld wel.
Huurdersbelang
Dit geldt ook voor verbeteringen die de
vorige bewoner van de huurwoning

heeft aangebracht en die u (mogelijk
tegen betaling) heeft overgenomen.
Omdat deze zaken vastzitten aan uw
woning, vallen ze normaal gesproken
onder de opstalverzekering. Maar als u
in een huurwoning woont, hoeft u zelf
geen opstalverzekering af te sluiten. U
kunt deze vaste onderdelen van uw
huurwoning meeverzekeren. Dit noemen verzekeraars huurdersbelang. Bij
sommige verzekeraars maakt het huurdersbelang onderdeel uit van de inboedelverzekering, bij andere verzekeraars
is dit een losse verzekering. Overleg met
uw tussenpersoon of uw verzekeraar
hoe u uw huurdersbelang kunt verzekeren. Op deze manier voorkomt u teleurstellingen bij eventuele schadeclaims als
gevolg van bijvoorbeeld stormschade.
Brand,- en stormschade
Al onze woningen zijn verzekerd tegen
brand- en stormschade. Wat moet u
doen bij stormschade? Heeft u schade
aan uw eigendommen? Dan belt u uw
(inboedel)verzekeraar. Heeft u schade
aan de woning? Dan kunt u contact
opnemen met WBV Poortugaal.

Op zoek
naar woonruimte?
Pas op: alleen bij
WoonnetRijnmond!
Ga niet in zee met advies- of
bemiddelingsbureaus.
Alle sociale huurwoningen in regio
Rotterdam worden alléén op
WoonnetRijnmond.nl geadverteerd.
Ga niet in zee met bemiddelings
bureaus of adviesgroepen. Zij beloven
u, voor veel geld, aan een sociale
huurwoning te kunnen helpen, maar
dat kunnen ze echt niet waar maken.
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Verstopping in de gootsteen of wastafel
Een verstopping is vervelend. Het water stroomt niet meer weg.
Normaal loopt het water weg via de afvoer en een sifon. Een
sifon zit onder de gootsteen of wastafel en heeft vaak de vorm
van “U”. De sifon houdt nare rioolluchtjes tegen. In de bocht
blijft vaak vuil, vet en haren hangen. Dit kan zorgen voor een
verstopte afvoer.

sifon wastafel			

sifon gootsteen

Wat kunt u zelf doen?
• Met een ontstopper. Hiermee kan de afvoer vacuüm worden
getrokken en kan de ophoping van vuil loskomen.
• Met Soda. Doe een kopje Soda in de afvoer giet voorzichtig
hierop kokend water.
Als dit geen resultaat geeft, moet de sifon verwijderd en leeg
gehaald worden. Het verwijderen en leeghalen is een vies
werkje…en geldt alleen bij een verstopte gootsteen of afvoer en
niet bij een verstopt doucheputje.
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Zo gaat u te werk:
• Zet een emmer onder de afvoer i.v.m. het lekken van vuil
en water.
• Let goed op de volgorde bij het losdraaien van de sifon,
zodat u na het schoonmaken alle onderdelen in de juiste
volgorde terugzet.
• Draai de draaidop onder de sifon voorzichtig open, hier kan
vuil en water uitkomen!
• Bij sommige sifons is de hele sifon los te draaien en bij anderen kan je met een schroevendraaier het afdekklepje losdraaien waardoor de sifon ook los komt.
• Haal het vuil uit de sifon en maak de sifon goed schoon. Bijvoorbeeld met een oude tandenborstel.
• Als alles goed schoon is, kan de sifon weer worden
teruggeplaatst.
• Let op dat alle ringen op de juiste plaats zitten en de dop
goed is aangedraaid. Zet daarna pas de kraan open. Als het
water goed wegloopt, is de gootsteen/wastafel ontstopt!
• Controleer of de Sifon niet lekt.
• Als het water niet wegloopt, kan de verstopping verderop in
de afvoer zitten. Probeer nogmaals met Soda en kokend
water de afvoer te ontstoppen. Geeft dit nog geen resultaat,
neem dan contact op met WBV Poortugaal.
Voorkom verstopping
• Afvoerzeefje Plaats een afvoerzeefje in het afvoerputje. Dit
kan heel wat verstoppingsleed voorkomen. Deze zijn te koop
in alle soort materialen: plastiek, rubber, roestvrij chroom.
• Soda Spoel regelmatig uw gootsteen of wastafel door met
Soda en kokend heet water.

Onze medewerker Robèrt de Baat is op 16 juli
2003 in dienst gekomen. Op deze datum is hij
precies 15 jaar in dienst bij WBV Poortugaal.
Wil jij je in het kort voorstellen?
Mijn naam is Robèrt de Baat. Ik ben getrouwd en
ben vader. Ik ben geboren en getogen in
Numansdorp. Via de bouw ben ik de woningcorporatiewereld ingegaan.
Op 16 juli 2003 ben je in dienst
gekomen bij WBV Poortugaal. Kan
je vertellen hoe jouw
sollicitatiegesprek ging? En met
wie het sollicitatiegesprek was.
15 jaar geleden heb ik zelf het initiatief
genomen en heb naar WBV Poortugaal
gebeld of ze iemand nodig hadden. Ik mocht
toen op sollicitatiegesprek komen bij Ton van
Oeveren, de toenmalige directeur, en Huib van
Heusden. Ik werd aangenomen en ben op 16
juli 2003 gestart bij WBV Poortugaal.
Hoeveel medewerkers waren er toen in
dienst?
In 1998 waren 5 medewerkers in dienst. Ton van
Oeveren, Marja van Rosmalen-van Assendelft,
Debby Brasser, Huib van Heusden en ik.
Wat is je functie en wat voor
werkzaamheden doe je nu?
Mijn functie is medewerker Techniek. In deze
functie komen veel verschillende

werkzaamheden voor. Zoals: opzichterswerk, mutaties, dagelijkse klachtenonderhoud, inpandig,- en planmatig onderhoud en het uitvoeren van controles. Ook verricht ik ondersteunende werkzaamheden voor mijn collega Conny
Overeem m.b.t. leefbaarheid.
Wat vind je het leukst aan je werk?
Het leukst aan het werk vind ik de diversiteit. Bijvoorbeeld het klachtenonderhoud: het kan van alles zijn.
Geen dag is hetzelfde. Het meeste werk is
praktijkgericht, dat vind ik ook leuk.
WBV Poortugaal bestaat 100 jaar. Wat
zijn jouw herinneringen?
Met de jaren is het werk complexer geworden
door de veranderingen in de maatschappij. Het
kleine team uit 2003 is uitgegroeid tot een team van 12
medewerkers. Gelijk is gebleven de inzet van de collega’s en de betrokkenheid bij onze huurders en elkaar.
Wat vind je dat WBV Poortugaal uniek maakt?
De kleinschaligheid van WBV Poortugaal en dat alle
medewerkers hetzelfde doel nastreven en wij dicht bij
onze huurders staan. Met z’n allen doen wij ons best
om het voor de huurders zo goed mogelijk te doen. Ik
vind dat dit alles WBV Poortugaal uniek maakt.
Hoe zie je de toekomst van WBV Poortugaal?
Ik zie de toekomst rooskleurig in. Wij zijn een financieel gezonde organisatie en met de juiste inzet en ons
team kunnen we onze huurders zo goed mogelijk
blijven helpen.

Sudoku puzzel
Doe mee met onze sudoku puzzel. Win een cadeaubon van de
Buytenhof t.w.v. € 25,-. Wij verzamelen en verwerken in het kader
van de sudoku de naam en adresgegevens van de inzender. Dit
om contact op te kunnen nemen met de winnaar. De naam van de
winnaar wordt in het volgende Woonmagazine gepubliceerd. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Prijs is niet inwisselbaar
tegen contant geld.

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Knip deze bon uit en stuur deze voor 1 oktober 2018 in een envelop
met postzegel naar ons op of lever in bij ons op kantoor. Of stuur de
oplossing per e-mail naar info@wbvpoortugaal.nl.
Naam winnaar puzzel jubileumeditie nr. 1 april 2018: de heer P.C.
Moleveld - Oplossing: WBV Poortugaal honderd jaar dicht bij huis
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Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen
Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle belangrijke
gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken. Een
geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar?

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag

Dorpsstraat 80
9:00 - 12:00 uur

Dinsdagmiddag

14:00 - 16:00 uur

Vrijdagochtend

alleen op afspraak

Telefonische bereikbaarheid kantoor

010 - 501 20 00

Maandag t/m donderdag

8:30 - 12:30 uur en van 13:30 - 16:00 uur

Vrijdag

8:30 - 12:00 uur

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken en andere vragen
van technische aard aan de medewerkers van de technische dienst:
maandag t/m vrijdag

010 - 501 20 00
8:30 - 10:00 uur

Reparatieverzoeken gemeld voor 10.00 uur worden dezelfde dag in behandeling genomen.

Noodnummer Woningbouwvereniging Poortugaal
06 - 51 98 67 02
In geval van calamiteiten buiten
kantoortijden kunt u het noodnummer
gebruiken. Onder calamiteiten wordt
verstaan:
• Brand
• Inbraak
• Ernstige lekkages
• Verstopte riolering
• Stormschade
• Problemen m.b.t. gas en elektra
Indien niet direct wordt opgenomen
dan kunt u de voicemail inspreken.
U wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld.

De ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar op de
onderstaande adressen:

Storingen centrale verwarmings
installatie of warmwatervoorziening

Poortugaal: Energiewacht 0800 - 03 88
Essendael: Giesbers & v/d Graaf
088 - 298 02 98

J. Groenenboom
Van Leeuwenhoekstraat 5
010 - 501 80 03

Glasbreuk
(indien u via de huureen glas
verzekering heeft afgesloten)

Centraal Beheer Achmea
0800 - 022 99 55

Woningbouwvereniging Poortugaal
Dorpsstraat 80
010 - 501 20 00

Schoonmaken dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen
Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de
woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Voor deze werkzaamheden
worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar.
Lenen tuingereedschap
Na telefonische afspraak tijdens kantooruren kunt u (gratis) tuingereedschap lenen:
010 - 501 20 00
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