Geachte huurder,

Reparatieverzoek
Adres:

………………………………………………

Tel.:

………………………………………………

Datum:

………………………………………………

Omschrijving reparatieverzoek:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Voorkeur voor reparatie op:
Maandag

8:00 - 10:00

Dinsdag

10:00 - 12:00

Woensdag

13:00 - 15:00

Donderdag

15:00 - 17:00

Vrijdagochtend

Vooraf afspraak maken

Niet spoedeisende reparaties worden uitgevoerd
tijdens reguliere openingstijden.

Reparatieverzoeken kunt u tijdens kantoortijden
telefonisch doorgeven via 0164-613313. Via de
website www.wswoensdrecht.nl kan dit 24 uur
per dag, 7 dagen per week. De reparaties (mits
niet spoedeisend) worden uitgevoerd tijdens
onze reguliere openingstijden.
Niet alle reparaties zijn voor rekening van ons
als verhuurder. In de folder “Wie betaalt wat?”
en in de Algemene Huurvoorwaarden kunt u zien
welke reparaties u als huurder zelf dient uit te
voeren.
Voor serviceabonnementhouders geldt dat bijna
alle reparaties door ons worden gedaan. Meer
hierover vindt u in de bijlage die u bij de
overeenkomst heeft ontvangen.
Voor spoedeisende reparaties (ernstige lekkage,
algehele rioolverstopping, elektrastoring,
inbraakschade enz.) kunt u (ook buiten
kantoortijd) telefonisch contact opnemen.
Jan van der Heijdenstraat 14
Openingstijden:
Postbus 54
Maandag t/m donderdag
4630 AB Hoogerheide
08:00 – 16:30 uur
Tel. 0164-613313
Vrijdag 08:00 – 12:00 uur
Fax 0164-612116
Mail info@wswoensdrecht.nl | Website: www.wswoensdrecht.nl
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