Onderhoud

Vernieuwen van uw
keuken, badkamer
of toilet

Onderhoud

Vernieuwen van uw
keuken, badkamer of toilet
Als huurder van Goed Wonen bepaalt u
voortaan zelf of u uw keuken, badkamer
of toilet door ons laat vernieuwen.
Dat noemen wij ‘vraaggestuurd
binnenonderhoud’.

U weet zelf natuurlijk het beste of er iets in uw woning moet
gebeuren. Daarom geeft u voortaan zelf aan of en wanneer u
iets door ons wilt laten vernieuwen. Er gelden wel een aantal
spelregels. In deze folder leest u hier meer over.

Wanneer?
Elke voorziening in de woning gaat een bepaald aantal jaren mee.
Dat noemen we de afschrijvingstermijn. Wij hebben de afschrijvingstermijn
van een badkamer, toilet en casco-keuken (wandtegelwerk, aan- en afvoer
water, elektra) vastgesteld op 30 jaar. Dat betekent dat u na 30 jaar kosteloos
een nieuwe badkamer, toilet en/of casco-keuken kunt aanvragen.
De afschrijvingstermijn voor een keukenblok (onder- en bovenkastjes,
aanrechtblad en kraan) is 15 jaar.
Weet u niet hoe oud de voorziening in uw woning is? Neem dan
contact op met een van onze medewerkers.

Eerder vernieuwen?
Als uw casco- keuken, toilet of badkamer 30 jaar oud is, vernieuwen wij deze
op uw verzoek geheel kosteloos. Voor het keukenblok geldt dat wij deze
na 15 jaar kosteloos vervangen. Is de levensduur nog niet verstreken? Dan
betaalt u een eigen bijdrage. In het schema ziet u wat de eigen bijdrage is,
per leeftijd van de voorziening.

Eigen bijdrage:
15 jaar 25 jaar 26 jaar 27 jaar 28 jaar 29 jaar 30 jaar
Badkamer
Casco- Keuken
Toilet

x

€ 500, -

€ 400, -

€ 300, -

€ 200, -

€ 100, -

€ 0, -

x

€ 400, -

€ 300, -

€ 200, -

€ 100, -

€ 50, -

€ 0, -

x

€ 150, -

€ 120, -

€ 90, -

€ 70, -

€ 50, -

€ 0, -

Keukenblok
Voor het keukenblok geldt geen eigen bijdrage. Het keukenblok
vervangen wij op uw verzoek na 15 jaar kosteloos.
Is de voorziening nog geen 25 jaar oud?
Dan kunt u geen aanvraag indienen voor vernieuwing. Natuurlijk
kunt u ons wel tussentijds inschakelen voor onderhoud en reparatie.
Een voorbeeld
Stel: u wilt graag een nieuwe badkamer. De badkamer in uw woning is
27 jaar oud. Dan vernieuwen wij de complete badkamer in uw woning.
U betaalt dan € 300,- eigen bijdrage.

Keuzes
U mag zelf kleur en uitvoering kiezen van uw nieuwe badkamer, keuken of
toilet. In de showroom bij ons op kantoor maakt u een keuze uit tegels,
kleuren van deurtjes, greepjes aanrechtbladen en bijvoorbeeld kranen.
Wij bespreken met u uw wensen en de mogelijkheden.

Aanvragen?
Heeft u interesse in een nieuwe voorziening? U vraagt deze heel eenvoudig
aan in Mijn Goed Wonen, bij ‘Mijn acties’. Natuurlijk kunt u ons ook bellen
voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.

Dat we altijd
voor u
Dat
altijd
klaarwe
staan

voor u
klaar staan
Deze brochure is bedoeld om u te informeren.
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Snel en gemakkelijk uw zaken regelen met Goed Wonen?
Ontdek het gemak van Mijn Goed Wonen.
Ga naar www.mijngoedwonen.nl en log in.
Kijk ook op onze website voor meer info:
www.goedwonengemert.nl

