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. 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 het bijgevoegde machtigingsformulier in. 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.
Op de achterzijde vindt u het volledige Reglement serviceabonnement voor huurders.
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Reglement serviceabonnement
voor huurders
Deelnemers aan het serviceabonnement zijn: huurders van een woning van Woonstichting JOOST
die schriftelijk akkoord gaan met het bepaalde in dit reglement.
Artikel 1. Omvang van de dekking
1. Het serviceabonnement omvat de werkzaamheden die in het onderhoudsoverzicht serviceabonnement onder serviceabonnement
staan vermeld.
2. Bij het repareren, herstellen en vervangen vallen alle materiaal‐ en loonkosten onder het serviceabonnement.
Artikel 2. Uitsluitingen
Uitgesloten van deelname aan het serviceabonnement zijn huurders, die nalatig zijn in de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Een en ander ter beoordeling van Woonstichting JOOST.
Zodra een huurder de verplichtingen nakomt, is deelname aan het abonnement weer mogelijk.
Verder zijn uitgesloten de volgende werkzaamheden:
• Al het overige, niet genoemde onderhoud. In dit verband wordt verwezen naar het overzicht onderhoud.
• Reparaties en/of vervangingen die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, onoordeelkundig gebruik of ruwe bewoning
door de huurder, door huisgenoten of door personen voor wie de huurder aansprakelijk is.
• Reparaties en/of vervangingen die het gevolg zijn van schade door vorst of schade door wind of tocht.
• Reparaties en/of voorzieningen van Zelf Aangebrachte Voorzieningen die eigendom zijn van de huurder.
Artikel 3. Melding en uitvoering
1. Schades of gebreken, die vallen onder het in artikel 1 genoemde kunnen schriftelijk, telefonisch of persoonlijk gemeld worden.
2. Vervangingen vinden alleen plaats als dit technisch noodzakelijk blijkt te zijn, dit ter beoordeling door Woonstichting JOOST.
In alle andere gevallen wordt uitgegaan van reparatie van het oorspronkelijke onderdeel.
3. Woonstichting JOOST behoudt zich het recht voor eventuele werkzaamheden niet te verrichten in geval van overmacht.
Als zodanig zullen onder andere gelden: staking, brand, gebrek aan materialen, mobilisatie, oorlog en overheidsmaatregelen.
4. Verder is tussen partijen overeengekomen dat de werkzaamheden binnen redelijke termijn, nadat zij ter kennis van Woonstichting
JOOST zijn gekomen, binnen normale arbeidstijd uitgevoerd zullen worden.
Artikel 4. Betaling bijdrage en schorsing
1. De huurder is verplicht de bijdrage voor het serviceabonnement tegelijk met de maandelijks verschuldigde huur bij vooruitbetaling
te voldoen.
2. Het niet betalen van de bijdrage betekent opschorting van deelname aan het serviceabonnement. De huurder wordt hiervan niet
apart op de hoogte gesteld. Wel blijft de verplichting van de huurder tot betaling van de achterstand en verdere betaling van de
bijdrage met betrekking op het tijdvak, waarover de bijdrage verschuldigd is. De huurder kan geen aanspraak maken op reparatie
of vervanging, ontstaan in de tijd waarin diens deelneming was opgeschort
Artikel 5. Wijziging van de bijdrage
De verschuldigde bijdrage kan jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 12, 13 en
14 van de Huurprijzenwet Woonruimte.
Artikel 6. Duur en beëindiging
1. Deelname is op vrijwillige basis en geldt voor één jaar. Na dit jaar wordt deelname stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd,
tenzij de huurder de deelname aan het serviceabonnement schriftelijk opzegt. Bij deze opzegging dient een opzegtermijn van
één maand in acht te worden genomen.
2. De deelname gaat in op de datum dat de inschrijfkosten bij Woonstichting JOOST zijn ontvangen.
3. Deelname aan het serviceabonnement vervalt automatisch als de deelnemer de huur opzegt, waarbij de opzegtermijn gelijk is
aan de termijn die geldt voor het opzeggen van de huur van de woning.
4. De deelname vervalt eveneens bij een wijziging als bedoeld in artikel 5 en artikel 7, wanneer de huurder binnen 30 dagen na
schriftelijke bekendmaking van de wijziging laat weten hiermee niet akkoord te gaan.
Artikel 7. Wijziging reglement
Woonstichting JOOST kan dit reglement wijzigen. Zij dient de deelnemers schriftelijk over de doorgevoerde wijzigingen te informeren.
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