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Huurbevriezing of 
huurverlaging
In sommige gevallen kan ‘huurbevrie-
zing’ of ‘huurverlaging’ worden aange-
vraagd. Huurbevriezing betekent dat de 
huur een jaar niet verhoogd wordt en 
dus hetzelfde blijft. De regels hiervoor 
zijn niet simpel op te schrijven. Het 
hangt bijvoorbeeld af van de hoogte 
van uw huur, het aantal personen in uw 
huishouden en het inkomen van alle 
bewoners in uw huis bij elkaar opge-
teld. Hetzelfde geldt voor het aanvra-
gen van huurverlaging. Op de site van 
de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) 
kunt u met de zoekfunctie ‘huurverla-
ging’ alle informatie vinden die u nodig 
heeft.  

Wat kunt u doen?
Op de website van de woonbond  
(www.woonbond.nl) kunt u controle-
ren of het in uw situatie inderdaad zin 
heeft om huurverlaging of huurbevrie-
zing aan te vragen. In ieder geval moet 
uw netto huur boven de € 619,01 per 
maand uitkomen. Op de site van de 
woonbond vindt u ook voorbeeldbrie-
ven voor het aanvragen van de huurbe-
vriezing of -verlaging. Vergeet niet de 
benodigde stukken mee te sturen met 
uw brief.

Als verhuurder mogen we de huur van 
de onze huurwoningen elk jaar ver-
hogen. De overheid heeft bepaald dat 
de huur van uw huis vanaf 1 juli 2020 
maximaal 5,1% of 6,6% mag stijgen. 
De stijging van de huur hangt af van uw 
inkomen in 2018 en geldt alleen voor 
sociale-huurwoningen. Op de site van 
de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) 
vindt u de meest gestelde vragen en 
antwoorden over de huurverhoging van 
2020.

Ons huurverhogingsbeleid
De betaalbaarheid is belangrijk. Daarom 
volgen we in principe de prijsindexatie. 
Dat betekent dat we ook dit jaar ver 
onder de maximale percentages van de 
rijksoverheid blijven. De Huurdersver-
eniging die uw belangen behartigt pleit 
ook voor een maximale huurverhoging 
op prijsindexatie. In de maand april 
ontvangt u van ons de huurverhogings-
brief waarin staat wat de verhoging 
precies voor u betekent.

Huurverhoging 2020

Gaat de huur van uw woning vanaf juli dit jaar omhoog? 
U ontvangt daarover in de maand april een brief van ons. 
Daarin staat hoeveel uw huur dit jaar stijgt.



2
www.dezeskernen.nl

Veel nieuws
Met de lente voor de deur is de woningnood in Nederland politiek 
een heet onderwerp geworden en dat blijft ook nog wel doorgaan. 
Corporaties pleiten ervoor om de verhuurderheffing in te zetten 
om meer woningen te kunnen bouwen. In de komende tijd gaan 
we in alle kernen kijken waar er bouwlocaties zijn. Wat ons betreft 
zal dat een gemengd aanbod moeten zijn: huur en koop, voor alle 
inkomensgroepen en ook plek voor bijzondere doelgroepen. Dat 
hebben we ook in het nieuwbouwproject Koninginnehof gedaan en 
we merken dat dit veel draagvlak heeft. 

75 jaar vrijheid wordt door alle verenigingen in de kernen gevierd. 
Gelukkig kunnen we dat in Nederland nog steeds vieren. Al zullen 
veel mensen ook zeggen: vroeger was het gezelliger… dat is voor 
iedereen verschillend. Vroeger moest je op de hand wassen en was je 
minder op de hoogte van wat er in de wereld om je heen gebeurde. 
Om op dat laatste door te gaan: we zijn sinds begin van dit jaar ook 
op Facebook te vinden. Veel van onze huurders gebruiken Facebook, 
bijvoorbeeld om de kleinkinderen te volgen, dus leek het ons goed 
om ook daar een pagina te lanceren. 

Verder zijn we het nieuwe jaar goed gestart: de klanttevredenheid 
blijkt nog steeds hoog te zijn. Uit de visitatie, die corporaties 
iedere vier jaar laten doen, blijkt ook dat belanghebbenden zoals 
verenigingen tevreden zijn met wat we doen om de leefbaarheid in 
de kernen te bevorderen.

Tot slot… deze keer geen interview op de voorpagina. Dit nummer 
is vooral gevuld met veel informatie. Bijvoorbeeld over de nieuwe 
regels voor huurtoeslag, het overzicht van het planmatig onderhoud 
en een los blad erbij met de contactinformatie voor op de koelkast, 
kastdeur of gewoon in een la. Makkelijk om 
te bewaren!

Colofon
24e jaargang, editie 88
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Met dank aan
Huurdersvereniging Bernisse 
Nestas Communicatie
Ko van Meggelen

Haast ieder dorp groeit aan 
zichzelf voorbij,
maar dat van mij is goddank 
heel gebleven.
Al sluipt de groeikern 
langzaam dichterbij,
Toch ligt het dorp er nog 
als een stilleven.
Zo moeten er wel duizend 
dorpen zijn,
voor een miljoen tevreden 
Nederlanders,
ze lijken wel een beetje 
op elkaar,
maar dat van mij, dat is toch 
net weer even anders.

Ad van Schelven, Zuidland.
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Komt u in aan 
merking voor 
huurtoeslag?
Huurt u een sociale huurwoning bij 
onze woonstichting en betaalt u per 
maand een groot deel van uw inkomen 
aan huur? Misschien heeft u dan recht 
op huurtoeslag: een bijdrage van de 
overheid in de kosten voor de huur van 
uw woning.

Op 1 januari 2020 is de Wet op de 
Huurtoeslag veranderd. Dat betekent 
dat er nu geen inkomensgrenzen meer 
zijn. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, 
hangt nu af van uw huur, uw leeftijd 
en de samenstelling van uw huishou-
den. Ook wordt rekening gehouden 
met uw vermogen, zoals uw spaargeld.
De wijziging van de wet zorgt er voor 
dat mensen niet meer ineens, door een 
kleine stijging van het inkomen, ge-
lijk het recht op huurtoeslag verliezen. 
Ook komen nu misschien meer mensen 
in aanmerking voor huurtoeslag. 

Slim dus om op de site van de belas-
tingdienst een proefberekening te ma-
ken om te kijken of u een toeslag kunt 
krijgen. En hoeveel.

Wilt u weten of u huurtoeslag 
kunt krijgen en hoeveel?
Op de website www.toeslagen.nl staat:
•	hoe	u	huurtoeslag	aanvraagt
•	welke	voorwaarden	daarvoor	zijn
•	hoe	u	een	proefberekening	maakt.
Zo komt u snel te weten of u huurtoe-
slag kunt krijgen en hoeveel dat is.

Woonstichting De Zes Kernen maakt ieder jaar een onderhouds
begroting. Hierin staat bij welke huizen geschilderd wordt, waar de 
CVketels worden vervangen en waar er bijvoorbeeld een nieuw dak 
op een huis komt. Hieronder ziet u bij welke woningen we dit jaar 
planmatig onderhoud gaan uitvoeren:

Vervangen voegwerk door V.O.F. van Horik:
•  De Kreek 2 t/m 18, Abbenbroek
•  Lange Boomgaard 1 t/m 15, Abbenbroek
•  Kerckhoek 19 t/m 31 en 36 t/m 66, Zuidland

Gevelbekleding vervangen
•   Burgemeester H. van Geestlaan 2 t/m 64, Zuidland

Buitenschilderwerk door Breijer
•		Blindesteijn 4 t/m 7 en 8 t/m 15, Heenvliet
•		Wielesteijn 4 t/m 7, Heenvliet
•		Oliphantspad 1 t/m 15, Heenvliet
•		Nieuwstraat 1 t/m 12, Heenvliet

Dakbedekking vervangen
•		Beverwijkstraat 1 t/m 9, Simonshaven*
•		Polderlaan 74 t/m 80, Geervliet*
•			Burgemeester H. van Geestlaan 2 t/m 64, Zuidland
* betreft de dakbedekking van de berging

Onderhoud van liftinstallaties door de firma Kone Nederland
•		Burgemeester H. van Geestlaan 2 t/m 64, Zuidland

Vervangen CVinstallaties
In alle kernen worden de CV-installaties van 18 jaar vervangen. 
Dit wordt voor ons gedaan door Technisch Buro TOM.

Overzicht planmatig 
onderhoud 2020
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“Jarenlang heb ik als schilder en stuka-
door voor hetzelfde aannemingsbedrijf 
gewerkt. Met twee inkomens konden 
mijn vrouw en ik de huur en alle vaste 
lasten net opbrengen. Toen ik plotse-
ling ontslagen werd omdat er te weinig 
werk was, voelde het alsof de grond on-
der mijn voeten wegviel.”

In het rood
Het duurde een paar weken voordat 
Marcel zich echt realiseerde dat hij geen 
werk en dus ook geen inkomsten meer 
had. “Natuurlijk had ik direct een uitke-
ring aangevraagd. Maar het een duurde 
een tijdje voordat die uitgekeerd werd. 
Ondertussen viel de ene rekening na 
de andere op de deurmat. In het begin 
betaalde ik die gewoon, maar na drie 
weken kwam ik in het rood en kon ik ze 
niet meer betalen.” 

Pijnlijk besparen
De weken erna zaten Marcel en zijn 
vrouw met het handen in het haar. De 
naschoolse opvang van hun kinderen 
hadden ze al snel na Marcels ontslag 
opgezegd - papa was immers thuis om 
de kinderen op te vangen. Om te be-
sparen werd het internetabonnement 
opgezegd en werden de kinderen van 

voetbal en zwemmen gehaald. “Vooral 
dat ik mijn kinderen van hun favo-
riete sportclubs moest halen, deed me 
ontzettend zeer. Maar we konden niet 
anders. Na een paar maanden hadden 
we al een schuld van duizenden euro’s 
opgebouwd.”

Schuldhulp
Behalve gewone rekeningen, ontving 
Marcel nu ook veel aanmaningen en 
brieven van deurwaarders. “In een aan-
maning van de corporatie las ik iets 
over schuldhulpverlening. Een tijd heb 
ik nog gedacht: dat is niks voor mij, 
ik kan het allemaal toch zeker zelf wel 
oplossen? Maar een maand later, heb 
ik toch maar de telefoon gepakt. Met 
schaamte los je je problemen niet op.” 
Na een intakegesprek bleken Marcel en 
zijn vrouw voor schuldhulp in aanmer-
king te komen.

Hulp accepteren
“Dat viel niet mee, zo’n schuldhulp-
traject. Maar het was het waard. Soms 
kom je er gewoon zelf niet uit, en 
moet je hulp accepteren. En, dat heb 
ik geleerd, beter zo snel mogelijk. Te-
genwoordig sparen we overigens meer 
dan voorheen. Een financiële buffer 

had ons een hoop ellende bespaard.” 
Wat zijn eigenlijk uw vaste lasten? En 
hoe kunt u kosten besparen? In de 
Woonkostenkrant die u in november 
van ons heeft ontvangen vindt u al-
lerhande nuttige tips en adviezen voor 
een gezonde huishoudportemonnee.
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De naam van Marcel is gefingeerd. De persoon op de foto is niet de man uit het artikel.

‘Met schaamte los 
je je problemen 
niet op’
Onverwacht ontslag zorgde voor flinke financiële 

problemen bij Marcel. Al snel stapelden de 

onbetaalde rekeningen zich op. Zijn vrouw 

verdiende te weinig om het gezin met twee 

jonge kinderen te kunnen onderhouden.

Kom uit je schuld
Een echtscheiding, een ontslag of een 
maand huurachterstand; het kan het 
begin zijn van grote financiële proble-
men. Naar schatting 1,4 miljoen huis-
houdens in Nederland hebben schulden 
of een risico daarop. Mensen met schul-
den vragen vaak geen hulp of doen dit 
erg laat, vanwege schaamte of trots. 
Hierdoor stapelen de problemen zich op.

In Nederland is de gemeente verant-
woordelijk voor de schuldhulpverle-
ning. Het is belangrijk dat iemand met 
grote geldzorgen in beeld komt bij de 
gemeente. Daar weten ze waar iemand 
het beste terecht kan voor hulp. Soms 
willen mensen zelf liever geen contact 
opnemen met de gemeente.

Steeds meer gemeenten omarmen de 
Kom uit je Schuldcampagne. Informeer 
bij uw gemeente over de mogelijkhe-
den in uw regio of kijk op de internet-
site www.komuitjeschuld.nl
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Huurderstevredenheid

Gratis achterpadverlichting

In de periode oktober 2018 tot en met juli 2019 zijn in totaal 1.675 zittende 
huurders, nieuwe huurders en vertrokken huurders benaderd om een aantal alge-
mene vragen te beantwoorden over de dienstverlening van Woonstichting De Zes 
Kernen. Ook zijn huurders waarbij een reparatieverzoek heeft plaatsgevonden ge-
vraagd om mee te doen. Ongeveer de helft van de gevraagde huurders heeft gere-
ageerd en dat heeft er voor gezorgd dat wij de volgende cijfers hebben gekregen:

De nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek hebben ons een hoger 
cijfer gegeven dan het landelijk gemiddelde. Bij huurders die vertrekken hebben 
we inmiddels al een aantal verbeterpunten doorgevoerd waardoor we hopen dat 
ook dit cijfer de volgende keer gelijk is aan, of liever nog, boven het landelijk 
gemiddelde uitkomt.

NIEUWE 
HUURDER

VERTROKKEN
HUURDER

REPARATIE
VERZOEK

Volg ons op 
Facebook!
De Zes Kernen heeft sinds 
dit jaar een eigen Facebook-
pagina.

Volg ons en blijf op de hoogte! 
www.facebook.com/
dezeskernen

Bij de buitengeWOON van okto-
ber zat een jubileum kleurplaat 
voor onze kleine bewoners. Aan 
de oproep om de kleurplaat zo 
mooi mogelijk in te kleuren en 
in te leveren bij één van de zes 
afleverpunten is goed gehoor 
gegeven. We vonden de kleur-
platen zo mooi, dat we niet 
konden kiezen wie nou de beste 
had gekleurd. Daarom hebben 
alle kinderen die aan de wed-
strijd mee hebben gedaan een 
prijs gekregen. De prijzen zijn 
in november bij de kleine bewo-
ners thuis afgeleverd.

8,1 7,8
6,9

7,7 7,5 7,5

De Zes Kernen Landelijk

Werk mee aan de veiligheid in uw buurt en vergeet uw achterpad niet. 
Houd de doorgang vrij en zorg voor voldoende verlichting. Een goed 
verlicht achterpad geeft een veilig gevoel en schrikt inbrekers af. 
Enkele lampen maken al veel verschil.

U kunt (samen met de buren) een kwaliteitslamp aan-
vragen bij gemeente Nisse waard via telefoonnummer 14 
0181. De lamp voldoet aan de eisen van het politiekeur-
merk, is vandalismebestendig en slagvast. Omdat u huur-
der bent van De Zes Kernen betalen wij samen met de 
gemeente de aanschafkosten van de lamp ter waarde van 
€ 85.- U dient zelf te zorgen voor de aansluiting. 

Let op: de lamp moet dan wel binnen 4 weken na aanvraag opgehangen zijn 
en uw achterpad verlichten. Hierop wordt een controle uitgevoerd.

Uitslag Teken
wedstrijd



Volgende keer 
in uw kern? 
Het volgende bezoek vindt plaats 
op vrijdag 15 mei in Abbenbroek. 
Om 15.00 uur is de aftrap in het 
Dorpshuis. Heeft u nog suggesties 
voor ons bezoek? 
Wie moeten we echt spreken of 
wilt u zelf de gelegenheid om uw 
gedachten over uw dorp toe te 
lichten? 

Neem gerust contact op met 
onze voorzitter: voorzitter@ 
huurdersverenigingbernisse.nl
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Het bezoek is gestart in De Haveling, 
een prachtig centraal gelegen accom-
modatie waar we uitgebreid in gesprek 
zijn geweest over de dekking van de 
AED’s, de drukte op de sluiproute door 
de kern en (het gepasseerde station) 
de windmolens. Naast deze aandachts-
punten was er ook tijd om stil te staan 
bij de prettige sfeer in Geervliet en de 
verbondenheid van de inwoners met 
hun stad. Alles bij elkaar een gesprek 
waarmee zowel uw bestuur als de Raad 
van Commissarissen een beeld hebben 
kunnen vormen van het wel en wee in 
Geervliet. Felix van Hoorn heeft ons 
duidelijk gemaakt dat Geervliet als 
eerste van de Bernisser dorpen stads-
rechten gekregen heeft. We waren dus 

niet zomaar in een ‘dorpje’ op bezoek. 
Met gepaste eerbied werden in de kerk 
en het stadhuis de bezienswaardighe-
den bezocht en besproken. In beide 
gevallen waren zowel de commissaris-
sen als de bestuurders danig onder de 
indruk van zoveel geschiedenis. Het 
bezoek was eigenlijk te kort om alles 
te bekijken en uitgelegd te krijgen. 
Het is duidelijk een eer voor alle in-
woners om in zo’n stad/kern te mogen 
wonen.

Waarom nemen wij de 
Raad van Commissarissen 
mee de kernen in? 
In het periodiek overleg met directie 
van De Zes Kernen en de Raad van 

Commissarissen medio februari 2019, 
is vanuit zowel de directie als de com-
missarissen het verzoek gekomen of 
Huurdersvereniging wilde nadenken 
over de verankering van de Raad van 
Commissarissen in de waarden en nor-
men van onze mooie dorpen. Uiteraard 
willen wij dat! Daarom laten wij de 
commissarissen nu op een informele 
manier kennis maken met onze mooie 
dorpen. Dit doen wij door het organi-
seren/faciliteren van gesprekken met 
inwoners en actieve bestuursleden van 
verenigingen, die kunnen vertellen 
over het dagelijks leven in het dorp en 
de wensen die er gekoesterd worden. 
Ook komen lokale uitdagingen en de 
verwachtingen voor de komende ja-
ren ter sprake. De leden van de Raad 
van Commissarissen kunnen op deze 
manier op een plezierige en onge-
dwongen manier kennismaken met de 
(eigen)aardigheden van de voormalige 
Bernisser kernen. Ook biedt het de 
commissarissen de mogelijkheid om 
passend te werk te gaan bij het formu-
leren van het meerjarenbeleid van de 
Woonstichting De Zes Kernen.

Verankering Raad van 
Commissarissen  Geervliet
Op vrijdag 15 november 2019 zijn de bestuursleden van de 
Huurdersverenging Bernisse op bezoek geweest in Geervliet. In het 
kader van de ‘Verankering Raad van Commissarissen’ hebben we 
daar uitgebreid gesproken met een aantal prominente inwoners van 
Geervliet (Wout Blok, Janny van Rijs, Felix van Hoorn, Rob Vermaas, 
en Ad van der Bom) die naast hun persoonlijke relatie met de stad 
Geervliet, ook een relatie hadden met een actieve vereniging.
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Stroomstoring
Heeft u een stroomstoring? Dan wilt u natuurlijk weten wat u moet doen 
en of u de enige bent. Als de hele straat geen stroom heeft, kunt u het 
beste contact opnemen met Stedin Netbeheer B.V. 

Bent u de enige zonder stroom? 
Als u merkt dat u de enige bent in uw straat die geen stroom heeft, dan is het 
goed om eerst zelf een controle te doen. Meestal ontstaat een stroomstoring 
in huis namelijk door het uitslaan van de aardlekschakelaar of het doorsmelten 
van een zekering. Dat kan komen door u eigen apparatuur. Door eerst een stek-
kerproef te doen kunt u onnodige kosten voorkomen. Als de monteur namelijk 
ontdekt dat de stroomstoring komt door één van uw eigen apparaten, dan zijn 
de kosten van de monteur voor uw rekening.

Hoe werkt de stekkerproef?
Met behulp van een stekkerproef kunt u erachter komen hoe het komt dat u geen 
stroom heeft. 
1.  Schakel alle groepen in uw meterkast uit. Heeft u nog een stoppenkast? Haal 

dan de zekeringen van alle groepen.
2.  Trek nu overal in huis alle stekkers uit de stopcontacten. Vergeet de stekkers 

in uw schuur, berging en tuin niet.
3.  Schakel in de meterkast de aardlekschakelaar en alle groepen weer in. Als u 

een stoppenkast heeft, plaatst u alle zekeringen weer terug.
4.  Doe nu één voor één de stekkers weer in het stopcontact en zet de apparaten 

één voor één aan. Wacht tot het apparaat aan gaat voor u verder gaat met het 
volgende apparaat. Doe ook de lampen één voor één aan. 

5.  Valt de aardlekschakelaar opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het 
stopcontact steekt of een apparaat of lamp aanzet? Dan heeft u de veroorza-
ker van de stroomstoring gevonden. U kunt het apparaat (laten) repareren of 
vervangen.

Aardlek-
schakelaar
Het doel van de aardlekschakelaar 
is bescherming te bieden tegen 
elektrocutie. De automatisch wer-
kende schakelaar maakt een elek-
trische installatie spanningsloos 
(afschakelen) als er een gevaarlijke 
situatie ontstaat. Het spannings-
loos maken van de installatie ge-
beurt wanneer de aardlekschake-
laar merkt dat er lekstroom is. Met 
lekstroom wordt bedoeld: stroom 
die via een andere manier de in-
stallatie verlaat dan dat verwacht 
mag worden. Let op! Een aard-
lekschakelaar biedt geen enkele 
bescherming als een niet-geaard 
persoon direct contact maakt met 
stroom. Alleen als de stroom naar 
de aarde weglekt, zal de aardlek-
schakelaar de stroom onderbreken.

In bijna alle groepenkasten zit 
een aardlekschakelaar. Het is be-
langrijk om de aardlekschakelaar 
in uw groepenkast regelmatig te 
testen. Op elke aardlekschakelaar 
zit een testknop. Dit is een knop 
met de letter “T”. Als u uw aard-
lekschakelaar gaat testen, moet u 
er eerst voor zorgen dat alle aan-
gesloten installaties uit zijn. Ver-
volgens klikt u op de test-knop en 
de aardlekschakelaar hoort binnen 
0,3 seconden af te schakelen. Na 
het testen kunt u de schakelaar 
en daarna de aangesloten installa-
ties weer inschakelen. Schakelt de 
aardlekschakelaar niet uit? Neem 
dan contact op met ons op.

Tip! Test uw aardlekschakelaar 
met het verzetten van de klok, 
dan test u de schakelaar automa
tisch 2x per jaar.

Zorgt geen van uw apparaten voor problemen, maar blijft de stroom toch uitvallen? Controleer dan eerst of 
er geen sprake is van overbelasting. Blijft uw aardlekschakelaar uitvallen? Meldt u de storing dan aan ons 
zodat wij u kunnen helpen.
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Contactinformatie
Openingstijden kantoor en telefonisch 
maandag - vrijdag 09.00 - 12.00 uur 

Algemeen: 0181 - 668 222
Verhuur: 0181 - 668 221
Overlast: 0181 - 668 231
Incasso: 0181 - 668 224
Reparatie: 0181 - 668 222

Telefonische melding onderhoudsklachten 
Maandag- t/m vrijdagochtend tussen 09.00 - 12.00 uur 
op 0181  668 222. Wilt u contact met de opzichter? 
Belt u dan bij voorkeur tussen 09.00 en 10.00 uur.

Calamiteiten buiten kantooruren
Bij calamiteiten, als gevolg van brand, storm of inbraak 
die direct moeten worden opgelost, kunt u bellen naar 
Meertens Glas, telefoonnummer 0181  616 273.

Storing aan een elektrische installatie 
Storing aan een elektrische installatie kunt u dagelijks, 
bij voorkeur tussen 09.00 en 10.00 uur, doorgeven via 
0181  668 228.
Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
Installatiebureau E.T.B. van Meggelen B.V., telefoonnummer 
0181  451 395 (na kantooruren: 06 - 53 79 95 31).

Verwarmings/warmwaterapparatuur 
Bij storing aan de centrale verwarming of warmwater- 
voorziening kunt u het telefoonnummer bellen van 
Technisch Buro TOM: 010  462 04 11. Als de storing wordt 
veroorzaakt door de zelf aangebrachte (TOON)thermostaat, 
dan brengen wij de voorrijkosten bij u in rekening.

Gemeenlandsedijk Zuid in Abbenbroek
Bij storing aan de centrale verwarming of 
warmwatervoorziening kunt u het gratis telefoonnummer 
bellen van Energiewacht: 088  555 30 00.

Liftstoring
Bij storing aan de lift kunt u bellen met KONE 
Servicecenter, telefoonnummer 0900  225 55 66.

Rioolontstopping
Voor rioolontstopping belt u (alleen bij een service-
abonnement) met Weijers Service B.V., telefoonnummer 
010  416 29 48 (na kantooruren: 06 - 51 71 96 29).

Storing aan deuropeners
Storingen aan deuropeners kunnen worden doorgegeven 
aan TORMAX Automatic: 0800  400 34 00.

Kreken van Nibbeland
Bij storing aan de koeling, warmwater of verwarming kunt u 
contact opnemen met Technisch Buro Tom op 010  462 04 11.

Glasbreuk
Als u via de huur een glasverzekering heeft afgesloten, 
kunt u bij glasbreuk bellen naar Meertens Glas, telefoon- 
nummer 0181  616 273. Ook ‘s avonds en in het weekend.

Huurbetaling
De huur kan worden voldaan door een automatische 
incasso via woonstichting De Zes Kernen of uw eigen bank, 
met behulp van de aan u toegezonden factuur of door een 
eigen overschrijving op rekeningnummer 
NL70 RABO 0375927727. Op kantoor kunt u de huur 
pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Contact Huurdersvereniging Bernisse
voorzitter@huurdersverenigingbernisse.nl
voorzitter 06 - 48 93 67 35
www.huurdersverenigingbernisse.nl

Klachtenprocedure
Bent u ontevreden over de dienstverlening van 
woonstichting De Zes Kernen? U vindt onze 
klachtenprocedure op www.dezeskernen.nl.

Volg ons op

www.twitter.com/dezeskernen www.facebook.com/dezeskernen

Hang 
deze info 
centraal 
op in uw 

Huis!

NIEUW


