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NIEUWSBRIEF

De afgelopen maanden zijn er veel waardevolle
momenten geweest, waarbij we in gesprek zijn
geweest met huurders en andere belanghebbenden.
Zo is er een bijeenkomst geweest voor huurders die
in een woning wonen in een gebouw waar een
Vereniging van Eigenaren actief is. Er is een avond
georganiseerd voor huurders die in een woning wonen
met een laag energielabel, om te praten over verduurzamingsmogelijkheden. Verschillende medewerkers
zijn met mij bij een huurder op huisbezoek geweest.
Samen met de Raad van Commissarissen zijn wij aanwezig geweest op de Algemene Ledenvergadering
van de HV Gendt. Over de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we gesproken met tevreden en met
ontevreden huurders. Daarnaast hebben we een zeer
succesvolle dag ‘struikroven en woningplukken’ georganiseerd. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Eens per vier jaar is het verplicht onderzoek te doen
naar de maatschappelijke prestaties van de corporatie; de zogenaamde visitatie. Een erkend bureau voert
deze visitatie uit. De inbreng en beoordeling van onze
belanghebbenden is in verschillende gesprekken
opgehaald en wordt verwerkt tot een verslag. In
dit verslag worden ook cijfers voor de beoordeling
gegeven. Het resultaat van de visitatie wordt uiterlijk
half augustus gepubliceerd.
Onlangs is het jaarverslag en de jaarrekening 2021
vastgesteld. In deze nieuwsbrief is een overzicht met
de belangrijkste cijfers opgenomen. Wilt u het hele
jaarverslag lezen? Het staat op onze website.
Als deze nieuwsbrief verschijnt is het kersenfeest weer
voorbij. Dan weten we ook of een van onze collega’s
in de prijzen is gevallen bij de triatlon. Daarover later
misschien meer…
Namens alle medewerkers wens ik u een mooie zomer
toe!

WOONstichting Gendt heeft zich laten
visiteren
Eén keer per vier jaar is een woningcorporatie verplicht
zich te laten visiteren. Visitatie biedt inzicht in het maatschappelijk functioneren en presteren van de corporaties.
Dit is niet alleen voor de corporaties waardevol om te
weten, maar ook voor alle belanghebbenden, zoals huurders en de gemeente. Hiervan kunnen alle partijen weer
leren.
Visitatie door onafhankelijke stichting
WOONstichting Gendt is gevisiteerd over de periode
2018-2021 door een onafhankelijke stichting, Pentascoop. Een commissie van twee personen hebben belangrijke documenten van de corporatie beoordeeld en
hebben ook heel veel mensen gesproken zoals de bestuurder, medewerkers, de Raad van Commissarissen, wethouders en medewerkers van de gemeente Lingewaard, het
bestuur van de huurdersvereniging. Ook zijn zij in gesprek
gegaan met belanghebbenden. De leden van de commissie samen met twee medewerkers van WOONstichting
Gendt een rondrit gemaakt langs ons bezit. Dit werd zeer
gewaardeerd.

Visitatierapport

Met alle informatie die de commissie heeft verzameld
maken ze een visitatierapport dat uiterlijk 14 augustus
klaar moet zijn. Dan wordt het rapport gepubliceerd op de
website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en is het ook te lezen op onze eigen website
www.woonstichtinggendt.nl. Tot slot willen we iedereen
die een bijdrage heeft geleverd aan de visitatie hartelijk
danken voor hun medewerking.

Germa Knuver
www.woonstichtinggendt.nl
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Op bezoek bij één van onze huurders

Een groener Gendt

Germa Knuver (directeur bestuurder) brengt elke maand
samen met een van de medewerkers van WOONstichting Gendt een huisbezoek bij een van onze huurders.

WOONstichting Gendt wil graag een bijdrage leveren
aan een groener Gendt. Dit doen we bijvoorbeeld
samen met de gemeente Lingewaard met operatie
Steenbreek. De operatie Steenbreek helpt u om uw tuin
te vergroenen (‘Tegels eruit, groen erin’). Wist u dat een
groene tuin in de zomer veel koeler is dan een tuin met
tegels? Meer informatie hierover vindt u op de website
van de gemeente.

Waarom brengen wij een bezoek?
WOONstichting Gendt heeft een missie. Wij vinden het
namelijk belangrijk dat onze huurders in een fijne buurt
van hun huis een thuis kunnen maken. Wij staan graag
dicht bij onze huurders. Tijdens een persoonlijk bezoek
horen wij daarom graag wat u van onze dienstverlening vindt. Bent u tevreden over uw woning, of bent u
misschien ergens niet tevreden over? Misschien heeft u
nog een goede tip voor ons.
Hoe komt een persoonlijk bezoek tot stand?
Vanuit ons huurdersbestand prikken wij willekeurig een
huurder. Deze huurder benaderen wij met de vraag of
een persoonlijk bezoek op prijs wordt gesteld. Het is ook
mogelijk om u aan te melden voor een bezoek. Stuur ons
dan een email of bel met ons.
Bezoek aan onze huurder de heer Roelofs
In de maand mei heeft Germa Knuver (directeur-bestuurder) samen met Bianca van der Wal (management assistent) een huisbezoek gebracht aan de heer Roelofs. Hij
gaf aan erg tevreden te zijn over de dienstverlening van
de WOONstichting. Ook was hij tevreden over zijn
woning waar hij al bijna 50 jaar woont. De heer Roelofs
had ook een aantal verbeterpunten. Daar gaan we mee
aan de slag.

Momenteel zijn we ook aan het nadenken over andere
ideeën voor een groener Gendt: bijvoorbeeld geveltuintjes en groene daken. Heeft u een goed idee voor
een groener Gendt? Laat het ons weten! Misschien
gaan we uw idee dan realiseren. Stuur uw idee naar
info@woonstichtinggendt.nl

Woningen met slechte energielabels
versneld verduurzaamd
WOONstichting Gendt heeft nog een beperkt aantal
woningen met een slecht energielabel. Dit betekent dat
deze woningen niet erg zuinig en comfortabel zijn. Met
de hoge energieprijzen op dit moment geen fijn idee.
WOONstichting Gendt gaat daarom de woningen met
een label D,E, F of G versneld verduurzamen.
Hierdoor gaan deze woningen minder energie verbruiken.
Daarnaast zorgt verduurzaming ervoor dat uw woning in
de winter warmer is en in de zomer koeler.
De huurders van deze woningen hebben inmiddels een
brief over het verduurzamen ontvangen. In deze brief wordt
gevraagd u mee wil doen aan de verduurzaming. Geeft u
zich ook op?

800 euro energietoeslag voor
huishoudens met laag inkomen
De prijzen van energie zijn hard gestegen. Huishoudens
met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag
van de overheid. Misschien komt u ook in aanmerking voor
deze energietoeslag. Op de website van de gemeente
Lingewaard vind u alle informatie hierover. Komt u er niet
uit? Bel dan met de gemeente Lingewaard.
WOONstichting Gendt Nieuwsbrief

Huuraanpassing
Jaarlijkse huuraanpassing
Huuraanpassing bij mutatie en|of
huurverlaging gemiddeld

0%
0,4%

Nieuwbouw
opgeleverd
Vleumingen eengezinswoningen

12

Nieuwbouw in
ontwikkeling
Staatsliedenbuurt

92

Bibliotheek

12

Villa Ganita|Kosterij

34-45

Huurachterstand en
ontruimingen

A++
A++
A
B
C

4%
1%
34%
32%
25%

D

2%

E, F en G

2%

WOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendt
alleen
alleen’s-morgens
’s-morgensbereikbaar
bereikbaar
Vanaf
Vanaf18
18juli
juligaat
gaatdedebereikbaarheid
bereikbaarheidvan
vanWOONstichWOONstichting
tingGendt
Gendtveranderen.
veranderen.UUkunt
kuntons
onsop
opwerkdagen
werkdagentussen
tussen
8.30
8.30-12.30
-12.30uur
uurtelefonisch
telefonischbereiken.
bereiken.Ons
Onskantoor
kantoorisis
dan
danook
ookzonder
zonderafspraak
afspraaktetebezoeken.
bezoeken.Per
Peremail
emailkunt
kunt
u uons
onsaltijd
altijdbereiken.
bereiken.Voor
Voorspoed
spoedblijven
blijvenwij
wijuiteraard
uiteraard
gewoon
gewoonbereikbaar.
bereikbaar.

Op
Opbezoek
bezoekbij
bijéén
éénvan
vanonze
onzehuurders
huurders
Zoals
Zoalsu ualaleerder
eerderheeft
heeftkunnen
kunnenlezen
lezeninindeze
dezenieuwsbrief
nieuwsbrief
brengen
brengenwe
we(Germa
(GermaKnuver
Knuverenenditmaal
ditmaalsamen
samenmet
metcollecollega
gaRutger
RutgerWolters,
Wolters,opzichter
opzichterdagelijks
dagelijksonderhoud)
onderhoud)elke
elke
maand
maandeen
eenhuisbezoek
huisbezoekaan
aanéén
éénvan
vanonze
onzehuurders.
huurders.
Deze
Dezekeer
keergingen
gingenwe
welangs
langsbijbijmevrouw
mevrouwPeelen
Peelendie
diealal
16
16jaar
jaarininhaar
haarwoning
woningop
opdedeDries
Drieswoont.
woont.

Waarom
Waaromzijn
zijnwij
wij’s-middags
’s-middagsgesloten?
gesloten?
WOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtisiseen
eenkleine
kleineorganisatie.
organisatie.HierHierdoor
doorhebben
hebbendedemedewerkers
medewerkersdiverse
diversetaken.
taken.Naast
Naasthet
het
aannemen
aannemenvan
vandedetelefoon
telefoonbijvoorbeeld
bijvoorbeeldhet
hetafhandelen
afhandelen
van
vane-mails
e-mailsenenhet
hetverzenden
verzendenvan
vanbrieven
brievenaan
aanhuurders.
huurders.
Door
Doordedeaanpassing
aanpassingkunnen
kunnendeze
dezemedewerkers
medewerkersinindede
middag
middaggeconcentreerd
geconcentreerdaan
aandeze
dezetaken
takenwerken.
werken.HierHierdoor
doorwordt
wordtu usneller
snellerenenbeter
betergeholpen.
geholpen.
Wat
Watvinden
vindenonze
onzehuurders
huurdershiervan?
hiervan?
Een
Eenaantal
aantalvan
vanonze
onzehuurders
huurdershebben
hebbenwij
wijgevraagd
gevraagdwat
wat
zijzijvan
vandeze
dezeaanpassing
aanpassingzouden
zoudenvinden.
vinden.De
Demeesten
meesten
vinden
vindenditditprima.
prima.

Bezoek
Bezoekaan
aanonze
onzehuurder
huurdermevrouw
mevrouwPeelen
Peelen
Het
Hetwas
waseen
eenmooie
mooievoorjaarsdag
voorjaarsdagmet
meteen
eenlekker
lekkerzonnezonnetjetjeenenwe
wewerden
werdenhartelijk
hartelijkontvangen.
ontvangen.Mevrouw
MevrouwPeelen
Peelen
gaf
gafaan
aanerg
ergtevreden
tevredentetezijn
zijnover
overdedewoning
woningenenhaar
haar
contact
contactmet
metdedeWOONstichting.
WOONstichting.Dit
Ditheeft
heeftzezeoverioverigens
gensweinig
weinigenenzezeervaart
ervaartdat
datals
alszeer
zeerprettig.
prettig.ZeZeleest
leest
graag
graagonze
onzenieuwsbrief
nieuwsbriefenenbekijkt
bekijktook
ookregelmatig
regelmatigonze
onze
website
websitevoor
voornieuwsfeitjes.
nieuwsfeitjes.
Wij
Wijbedanken
bedankenmevrouw
mevrouwPeelen
Peelenvoor
voorhaar
haarhartelijke
hartelijke
ontvangst.
ontvangst.Het
Hetwas
waseen
eenwaardevol
waardevolbezoek
bezoekenenprettig
prettig
om
om‘zomaar’
‘zomaar’een
eenbezoek
bezoektetekunnen
kunnenbrengen
brengenaan
aanéén
één
van
vanonze
onzehuurders.
huurders.
WOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtisisook
ookactief
actiefop
opFacebook
Facebook
Wist
Wistu utrouwens
trouwensdat
datWOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtook
ookop
op
Facebook
Facebookactief
actiefis?
is?JeJekunt
kuntvia
viaFacebook
Facebookvaak
vaakmet
meteen
een
link
linknaar
naaronze
onzewebsite,
website,om
omvervolgens
vervolgenshet
hetvolledige
volledige
bericht
berichttetekunnen
kunnenlezen!
lezen!

Op
Opdonderdag
donderdag88september
september2022
2022
houden
houdenwij
wijOPEN
OPENHUIS
HUIS
van
van18.30-20.30
18.30-20.30uur.
uur.
Reserveer
Reserveerdeze
dezedatum
datumalvast
alvast
ininuw
uwagenda!
agenda!
Wij
Wijhopen
hopenu uop
opdonderdag
donderdag
88september
septembertetemogen
mogenbegroeten!
begroeten!

WOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtbedankt
bedankt
Jos
JosJansen
Jansenvoor
voorzijn
zijninzet
inzetvoor
voor
de
dehuurders
huurdersuit
uitGendt
Gendt
De
Deafgelopen
afgelopen55jaar
jaarheeft
heeftJos
JosJansen
Jansenzich
zichmet
metveel
veelposipositieve
tieveenergie
energieingezet
ingezetvoor
voordedebelangen
belangenvan
vandedehuurders
huurders
ininGendt.
Gendt.Omdat
Omdathijhijbinnenkort
binnenkortgeen
geenhuurder
huurdermeer
meerisis
van
vanWOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtstopt
stopthijhijals
alsbestuurslid
bestuurslidvan
van
Huurdersvereniging
HuurdersverenigingGendt.
Gendt.
Op
Op31
31mei
meiwas
wasdedelaatste
laatstevergadering
vergaderingvan
vanJos
Josmet
met
WOONstichting
WOONstichtingGendt.
Gendt.Germa
GermaKnuver
Knuverheeft
heeftJos
Josaan
aan
het
heteind
eindvan
vandedevergadering
vergaderingbedankt
bedanktvoor
voorzijn
zijninzet,
inzet,
veel
veelgeluk
gelukgewenst
gewenstvoor
voordedetoekomst
toekomstenenhem
hembloemen
bloemen
overhandigd.
overhandigd.
www.woonstichtinggendt.nl
www.woonstichtinggendt.nl

WOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtbehaalt
behaalthet
het
KWH-Huurlabel
KWH-Huurlabel
Het
Hetcertificaat
certificaatisisop
op30
30mei
meifeestelijk
feestelijkaan
aanWOONstichWOONstichting
tingGendt
Gendtoverhandigd.
overhandigd.De
Deuitreiking
uitreikingwerd
werdgedaan
gedaandoor
door
Thijs
Thijsvan
vanGeenen
Geenenvan
vanKWH.
KWH.Het
HetKWH-Huurlabel
KWH-Huurlabelisiseen
een
kwaliteitskeurmerk
kwaliteitskeurmerk voor
voor woningcorporaties.
woningcorporaties. KWH
KWH staat
staat
voor
voor Kwaliteitscentrum
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Woningcorporaties Huursector.
Huursector.
KWH
KWHbegeleidt
begeleidteneninspireert
inspireertcorporaties
corporatiesbij
bijhet
hetwerken
werken
aan
aankwaliteit.
kwaliteit.
De
Dehuurder
huurderbepaalt
bepaaltonze
onzekwaliteit
kwaliteit
KWH
KWHvraagt
vraagtnamens
namensWOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtonze
onzehuurhuurders
dershoe
hoezijzijde
dekwaliteit
kwaliteitvan
vanonze
onzedienstverlening
dienstverleningervaren.
ervaren.
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeldals
alsiemand
iemandnet
netverhuisd
verhuisdis.is.Of
Ofnadat
nadaterereen
een
reparatiemelding
reparatiemeldingisisgedaan.
gedaan.Een
Eencorporatie
corporatieontvangt
ontvangthet
het
certificaat
certificaatals
alsjejegedurende
gedurendetwee
tweejaar
jaarop
opalle
alleverschillenverschillende
deonderdelen
onderdelenminimaal
minimaaleen
een77scoort.
scoort.Daarnaast
Daarnaastdient
dient
minimaal
minimaal85%
85%van
vande
dehuurders
huurderseen
een66ofofhoger
hogertetegeven.
geven.
Onze
Onzescore
scoreinin2021
2021
InIn2021
2021waren
warenonze
onzescores
scoresvoor
voorde
deverschillende
verschillendeonderonderdelen
delenals
alsvolgt:
volgt:
••Algemene
Algemenewaardering:
waardering:cijfer
cijfer7,1
7,1| |88%
88%van
vande
de
huurders
huurderstevreden
tevreden
••Woning
Woningzoeken:
zoeken:cijfer
cijfer7,9
7,9| |100%
100%van
vande
dehuurders
huurders
tevreden
tevreden
••Nieuwe
Nieuwehuurder:
huurder:cijfer
cijfer7,8
7,8| |92%
92%van
vande
dehuurders
huurders
tevreden
tevreden
••Huur
Huuropzeggen:
opzeggen:cijfer
cijfer7,7
7,7| |95%
95%van
vande
dehuurders
huurders
tevreden
tevreden
••Reparaties:
Reparaties:cijfer
cijfer7,6
7,6| |87%
87%van
vande
dehuurders
huurderstevreden
tevreden

Bijeenkomst
Bijeenkomsthuurders
huurders
Hof
Hofvan
vanBreunissen,
Breunissen,Villa
VillaBloem,
Bloem,
Villa
VillaKattenberg
Kattenbergen
enElisa’s
Elisa’sHof
Hof
Op
Opdinsdag
dinsdag24
24mei
meiorganiseerde
organiseerdeWOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendt
een
eenbijeenkomst
bijeenkomstvoor
voorde
dehuurders
huurdersvan
vande
deVVE-complexen.
VVE-complexen.
Dit
Ditzijn
zijncomplexen
complexenwaar
waarniet
nietalleen
alleenhuurders
huurdersvan
vanWOONWOONstichting
stichting Gendt
Gendt wonen
wonen maar
maar ook
ook woningeigenaren.
woningeigenaren.
Tijdens
Tijdensde
debijeenkomst
bijeenkomstvertelde
verteldePaul
PaulPere
Perevan
vanVVE
VVEDienDiensten
stenNederland
Nederlandover
overhet
hetonderhoud
onderhoudaan
aande
decomplexen.
complexen.
Wie
Wieisiswaar
waarvoor
voorverantwoordelijk
verantwoordelijkenenwanneer
wanneergaat
gaaterer
onderhoud
onderhoudplaats
plaatsvinden?
vinden?Huurders
Huurderskonden
kondenaangeven
aangevenofof
erereventueel
eventueeldingen
dingenbeter
beterkonden.
konden.
Daarna
Daarnavertelde
verteldedirecteur-bestuurder
directeur-bestuurderGerma
GermaKnuver
Knuverover
over
de
deontwikkelingen
ontwikkelingenbij
bijWOONstichting
WOONstichtingGendt.
Gendt.De
Dehuurhuurderstevredenheid,
derstevredenheid,verduurzaming
verduurzamingenende
denieuwbouwplannieuwbouwplannen
nenkwamen
kwameno.a.
o.a.aan
aanbod.
bod.Tussendoor
Tussendoorkonden
kondende
dehuurhuurders
dersreageren
reagerenop
opverschillende
verschillendestellingen
stellingenenenwerden
werdenzeze
hierover
hieroverdoor
doorRob
RobKwaaitaal
Kwaaitaalgeïnterviewd.
geïnterviewd.Het
Hetwas
waseen
een
leuke
leukemiddag
middagdie
diewerd
werdafgesloten
afgeslotenmet
meteen
eenkop
kopsoep
soepenen
een
eenbroodje
broodjeininhet
hetrestaurant
restaurantvan
vanHof
Hofvan
vanBreunissen.
Breunissen.

We
Weblijven
blijvenwerken
werkenaan
aanonze
onzedienstverlening!
dienstverlening!
WOONstichting
WOONstichtingGendt
Gendtheeft
heeftals
alsdoel
doelom
omop
opde
deverschilverschillende
lendeonderdelen
onderdelenminimaal
minimaaleen
een88tetescoren.
scoren.We
Wezullen
zullen
daarom
daaromblijven
blijvenwerken
werkenaan
aande
deverdere
verdereverbetering
verbeteringvan
van
onze
onzedienstverlening.
dienstverlening.Heeft
Heeftu usuggesties
suggestieshoe
hoewij
wijhet
hetbeter
beter
kunnen
kunnendoen?
doen?Bel,
Bel,mail
mailofofkom
komlangs
langsop
opons
onskantoor.
kantoor.

Afscheid
Afscheidvan
vande
deStaatsliedenbuurt
Staatsliedenbuurt
De
Destruikroofstruikroof-enenwoningplukdag
woningplukdagvan
van77mei
meigaf
gafhuurders
huurders
enen niet-huurders
niet-huurders de
de gelegenheid
gelegenheid om
om beplanting
beplanting enen
spullen
spullen uituit de
de Staatsliedenbuurt
Staatsliedenbuurt een
een nieuwe
nieuwe plaats
plaats enen
bestemming
bestemmingtetegeven.
geven.Het
Hetwas
waseen
eenmooie
mooiemanier
manierom
om
afscheid
afscheidtetenemen
nemenvan
vande
dewoningen
woningenenende
debuurt.
buurt.Veel
Veel
huurders
huurdershebben
hebbenop
opdeze
dezedag
dagnog
nogsamen
samenoude
oudeherinneherinneringen
ringenopgehaald.
opgehaald.
Inmiddels
Inmiddelshebben
hebbenwij
wijde
desleutels
sleutelsovergedragen
overgedragenaan
aande
de
firma
firmaVan
VanWijnen.
Wijnen.ErErzijn
zijnbouwhekken
bouwhekkengeplaatst
geplaatstenenisis
erergestart
gestartmet
metde
desloop.
sloop.De
Desloop
sloopzal
zalgrotendeels
grotendeelscircucirculair
lairplaatsvinden.
plaatsvinden.Dat
Datbetekent
betekentdat
datbijna
bijnaalle
allematerialen
materialen
worden
wordenhergebruikt.
hergebruikt.
WOONstichting
WOONstichtingGendt
GendtNieuwsbrief
Nieuwsbrief

Brandpreventie?
Heeft u een rookmelder in uw woning?
Vanaf 1 juli zijn werkende rookmelders verplicht in elke woning. De
afgelopen maanden heeft WOONstichting Gendt bij de laatste
woningen rookmelders geplaatst. Heeft u toch geen rookmelder in
uw woning? Neem dan contact met ons op.
Zorg voor veilige vluchtwegen
Mocht er brand uitbreken dan is het belangrijk dat u snel de
woning kunt verlaten. Houd daarom vluchtwegen vrij: laat geen
papieren, dozen, kinderwagens, fietsen of andere dingen in de
vluchtroute staan. Bij appartementen geldt dit ook voor de gemeenschappelijke hal en het trappenhuis.
Is er brand of rook in uw eigen woning?
Blijf kalm en waarschuw andere bewoners. Ga naar buiten en doe
de deur van de woning dicht. Bel daarna 112 en geef uw naam
en adres. Wacht buiten op de komst van de brandweer en meld
bijzonderheden.
Kunt u de woning niet verlaten?
Mocht u door rook of hitte niet meer naar buiten kunnen, blijf dan
in de woning. Doe ramen en deuren dicht. Leg een (vochtige)
handdoek tegen de kier aan de onderkant van de voordeur om
zo de rook buiten de woning te houden. Ga naar het balkon of
het grootste raam aan de straatzijde en trek de aandacht van de
brandweer door bijvoorbeeld te fluiten en te zwaaien. Probeer niet
naar beneden te klimmen of naar een ander balkon over te steken!
Dit artikel is afgestemd met de Brandweer
Regio Gelderland Midden

Bezoek kantoor

Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur
Wilt u direct worden geholpen? Maak dan
vooraf een afspraak.

Telefonische bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 12.30 uur
0481 – 42 43 83

Online

email: info@woonstichtinggendt.nl
www.woonstichtinggendt.nl

Reparatieverzoeken

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 12.30 uur
0481 – 42 43 83
per email: info@woonstichtinggendt.nl

Spoedeisende reparatieverzoeken
085 – 222 22 55
Indien uw reparatie niet kan wachten tot wij
weer bereikbaar zijn.

Glasschade

Samenwerking glasverzekering:
0800 – 022 61 00

Verstopping

B.O.D. totaalinstallateur: 0481 – 46 44 00

Verwarming

Dit verschilt per woning. Kijk op onze website
welk bedrijf u kunt bellen:
www.woonstichtinggendt.nl/reparatieverzoek

Houdt uw woning koel in de zomer

De zomer komt er aan! Wij geven u een aantal tips om het koel te
houden. Houdt overdag zoveel mogelijk de deuren, ramen en luiken
dicht. Hierdoor kan de warmte de woning niet binnen komen. Door
gordijnen dicht te houden voorkomt u dat de zon binnen schijnt en de
woning opwarmt. Maak gebruik van de zonwering indien u die heeft.
In de avond en nacht kunt u juist het beste de ramen en deuren zoveel
mogelijk open zetten. Dan kan uw woning weer afkoelen.
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