Woonwijzer

Airco plaatsen vanwege de hitte

De afgelopen jaren hebben we
zeer warme zomers gehad en
diverse huurders willen daarom een airco-unit plaatsen om
het lekker koel te houden in de
woning. Vanhier Wonen krijgt
regelmatig verzoeken of dit is
toegestaan bij de huurwoningen.

In veel gevallen mag dat, maar er
zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het plaatsen van een airco
is namelijk een zogenaamde zelf
aangebrachte verandering (ZAV)
en daarvoor dient de huurder dus
de voorafgaande toestemming te
hebben van Vanhier Wonen. Een
van de belangrijkste voorwaarden
voor het plaatsen is dat de buitenunit van de airco op de grond
dient te staan en niet aan de gevel,
of gevelonderdelen, of daken mag
worden gehangen! Verder mag de
airco geen (geluids)overlast veroorzaken voor omwonenden.

Nadat een huurder een schriftelijk verzoek bij ons heeft ingediend, krijgt de huurder van ons
een schriftelijke reactie of de
airco geplaatst mag worden en
welke voorwaarden daaraan zijn
verbonden. Pas dan kan er worden gestart met het plaatsen van
de airco. Als de huurder een airco
plaatst zonder dat dit van te voren
is aangevraagd dan loopt de huurder het grote risico dat de airco
weggehaald moet worden. Dat
geldt ook als de airco verkeerd is
geplaatst.

Na maandenlange voorpret,
voorbereidingen en vooral
mondjes dichthouden mocht
6 juli jl. het hoge woord er
eindelijk uit: vanaf nu zijn wij
Vanhier Wonen en hebben wij
met trots afscheid genomen
van de naam Woningstichting
Voerendaal.
De naam is veranderd maar
onze service is onveranderd!
Waarom een andere naam?
Woningstichting Voerendaal is
al meer dan 100 jaar actief in
Voerendaal, maar de tijd is gekomen om ook buiten deze gemeente actief te worden. Daar
hoort een naam bij die niet
plaatsgebonden is, maar juist
ons en onze huurders bindt.
Wij vinden het belangrijk dat
al onze huurders zich bij onze
corporatie thuis voelen. Wij zijn

Vanhier Wonen

betrokken en staan dichtbij de
huurders en hun welzijn. Wij
zijn er voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden; kortom
voor bijna iedereen.
Ook zijn wij geen verhuurder
die ergens ver weg zit. Wij zijn
immers van hier.
Met de naam Vanhier Wonen
kunnen wij, samen met onze
huurders, de Huurdersbelangenvereniging, de gemeenten en
onze maatschappelijke partners
nog meer het Vanhier gevoel
uitstralen: van Voerendaal tot
Schinveld, van Vaals tot Mheer.
Wat betekent deze nieuwe
naam voor u?
Onze dienstverlening en ons
team wijzigen niet: dezelfde gezichten blijven u te woord staan
en voor uw woongenot zorgen.

Onze service blijft onveranderd
hoog. Ook het adres blijft hetzelfde, Hogeweg 23 te Voerendaal en wij blijven bereikbaar
via ons telefoonnummer 0455751274.
Als u denkt: maar ik zie niet zo-

veel veranderingen? Dat klopt.
Ons logo is niet gewijzigd, u blijft
in onze handen, onder onze daken wonen.
Directie en medewerkers
Vanhier Wonen heet u allen
van harte welkom!
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