Een serviceabonnement? Ja graag!
Vindt u het ook zo vervelend als er wat kapot is in uw woning?
En wilt u ook liefst dat het zo snel mogelijk gemaakt wordt?
Met zo min mogelijk kosten? Wij bieden u de oplossing met ons
serviceabonnement. Hiermee zorgen wij ervoor dat werkzaamheden
door ons gratis worden uitgevoerd. Klinkt dat goed? Lees dan verder!
Wat biedt dit abonnement mij?
Als u zich aanmeldt voor het serviceabonnement kunt u op ons rekenen
als er kleine onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht.
Niet voor al het werk, want sommige werkzaamheden zijn voor u.
Vaak is dat logisch. Het schilderen van de binnenzijde van uw huis
doet u bijvoorbeeld zelf. Evenals het bestraten van uw tuin. Maar laat
het stucwerk los? Dan komen wij het maken. Moet uw ketel bijgevuld
worden en uw verwarming ontlucht? Wij komen langs. Piept of kraakt uw
binnendeur? Wij smeren hem. Krijgt u de keukenlade niet goed open?
Onze vakmannen komen de scharnieren nakijken. Als u tenminste lid
bent van ons serviceabonnement.
Wat zijn de kosten?
In de folder ‘Klein dagelijks onderhoud’ leest u welke werkzaamheden in
het serviceabonnement zijn opgenomen. Voor slechts € 3,75 per maand
heeft u geen omkijken meer naar deze klussen. Want de rekening is dan
voor ons. Bent u huurder en wilt u alsnog instappen? Dan betaalt u naast
de abonnementskosten eenmalig € 25 aan instapkosten.
Hoe meld ik me aan?
Heel simpel. U vult de achterzijde van dit formulier volledig in en stuurt
deze naar ons terug. Of u bezoekt onze website www.wonenbijJOOST.nl
en vult daar het formulier in.
Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers staan u graag te woord. U bereikt hen via
telefoonnummer 088 008 14 00 of via e-mail info@wonenbijJOOST.nl.

Aanmeldkaart
serviceabonnement.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

De abonnementskosten bedragen € 3,75 per maand. Bent u al huurder en wilt
u alsnog instappen? Dan betaalt u naast de abonnementskosten eenmalig
€ 25,- aan instapkosten. Uw aanmelding is pas actief wanneer wij de aanmeldkosten hebben ontvangen. Ons rekeningnummer is NL10 RABO 0108 8096 25. Vermeldt
u in de omschrijving uw adres en de tekst ‘serviceabonnement’? Hoe sneller u
betaalt, hoe eerder u deelneemt.

Handtekening:

Stuur deze aanmeldkaart naar:
Woonstichting JOOST, Antwoordnummer 9, 5280 WJ Boxtel.
Een postzegel is niet nodig.

Woonstichting JOOST
Postbus 825
5280 AV Boxtel
088 008 14 00
info@wonenbijJOOST.nl
wonenbijJOOST.nl

