
Serviceabonnement
De kraan lekt? De deurkruk zit los? Het toilet blijft doorlopen? Als bewoner wordt er van u 
verwacht dat u op tijd de kleine klusjes en reparaties aan uw woning uitvoert. Misschien heeft 
u daarvoor geen tijd of bent u niet zo handig. LEKSTEDEwonen heeft hiervoor de oplossing: 
het Serviceabonnement. Hiermee kunt u een groot deel van het huurdersonderhoud door 
LEKSTEDEwonen laten uitvoeren. Kies voor gemak en zekerheid: u belt of mailt en wij komen.

Wie doet wat? 
Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en LEKSTEDEwonen. Daar zijn wij dus 
samen verantwoordelijk voor en dit is ook wettelijk vastgelegd. LEKSTEDEwonen verzorgt de grote 
onderhoudswerkzaamheden aan uw woning en als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor de 
kleine, dagelijkse klusjes en reparaties. In het Onderhouds-ABC zijn alle onderhoudswerkzaamheden 
opgenomen en staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Zo kunt u makkelijk 
zien welke klusjes u zelf moet doen, voor welke werkzaamheden u LEKSTEDEwonen kunt bellen en welke 
werkzaamheden onder het Serviceabonnement vallen. 

Gemak en zekerheid
Met een Serviceabonnement voeren wij een groot aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van 
het huurdersonderhoud voor u uit. Wat zijn de voordelen?
● U bespaart tijd. U belt of mailt en wij komen.
● Geen onverwacht hoge uitgaven. U betaalt geen materiaal- of voorrijkosten.
● Uw huis blijft in goede staat.
● De reparaties gebeuren vakkundig en snel.

Wat zijn de kosten en voorwaarden?
● Voor € 6,00 per maand* kunt u gebruikmaken van het Serviceabonnement. Dit bedrag wordt tegelijk 

met de huur geïncasseerd. 
● Deelname is kosteloos als u binnen drie maanden na het ondertekenen van de huurovereenkomst 

een Serviceabonnement afsluit. Meldt u zich na deze periode aan, dan betaalt u eenmalig € 30,- 
instapkosten*.

● Het Serviceabonnement gaat in op de eerste van de maand, direct volgend op de dag waarop wij het 
aanmeldingsformulier hebben ontvangen. Het Serviceabonnement geldt voor de duur van minimaal 
één jaar en is daarna per maand opzegbaar.

Aanmelden
Wilt u ook gebruikmaken van het Serviceabonnement? Vul dan het aanmeldingsformulier in op onze 
website. U kunt ook het aanmeldingsformulier uit deze folder invullen en terugsturen.

Meer informatie? 
Heeft u nog vragen over het Serviceabonnement? Wij zijn iedere ochtend bereikbaar op 
(0347) 37 20 20 of mail naar info@lekstedewonen.nl. 
De Algemene Voorwaarden van het Serviceabonnement en het ‘LEKSTEDEwonen Onderhouds-ABC 
(april 2017)’ kunt u downloaden op www.lekstedewonen.nl. 

* prijspeil juli 2017 



Aanmeldingsformulier Serviceabonnement
JA, ik kies voor gemak en zekerheid. Ik meld mij aan voor het  Serviceabonnement van 
LEKSTEDEwonen. Hiermee voeren wij een groot deel van het huurdersonderhoud voor u uit. 

Uw gegevens
 

Naam en voorletters : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Telefoonnummer :    mobiel:    

E-mailadres : 

Ondergetekende

● Meldt zich aan voor het Serviceabonnement van LEKSTEDEwonen. 
Het Serviceabonnement gaat in op de eerste van de maand, direct volgend op de dag waarop wij het 
aanmeldingsformulier hebben ontvangen. Het Serviceabonnement geldt voor de duur van minimaal één jaar 
en wordt daarna automatisch verlengd. 

● Gaat akkoord met de kosten van € 6,00 per maand*. 
 Dit bedrag wordt tegelijk met de huur geïncasseerd. 

● Gaat akkoord met € 30,- eenmalige instapkosten*.
 Alleen te betalen indien het Serviceabonnement niet binnen drie maanden na het ondertekenen van de 

huurovereenkomst is afgesloten.

● Is op de hoogte van én gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van het Serviceabonnement,  
zoals opgenomen in het ‘LEKSTEDEwonen Onderhouds-ABC (april 2017)’.

Ondertekening

Handtekening : 

Plaats en datum :

Retouradres

U kunt dit formulier ingevuld afgeven op ons kantoor (Hogelandseweg 44) 
of opsturen naar: LEKSTEDEwonen 
Antwoordnummer 18
4100 VP  VIANEN Ut 
(een postzegel is niet nodig)

U kunt zich ook aanmelden via www.lekstedewonen.nl
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