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Elke woning heeft onderhoud nodig.
Casade is eigenaar van de woning en
neemt daarom een groot deel van het
onderhoud voor haar rekening. Maar
er zijn ook werkzaamheden waar u als
huurder verantwoordelijk voor bent.
In deze brochure vertellen we u over
het serviceabonnement en hoe u een
reparatieverzoek aan ons kunt melden.

Periodieke servicebeurt
Bij huurders met een serviceabonnement
controleren we de woning eens in de zes
jaar op alle onderdelen uit het abonnement.
Deze servicebeurt wordt uitgevoerd door
één van onze medewerkers of (in onze
opdracht) door een aannemer. Eventuele
gebreken worden dan verholpen.

Opzegging

Woningonderhoud; wie doet wat?
Elke woning moet worden onderhouden.
Dat komt meestal voor onze rekening:
het verhuurdersonderhoud. Wat overblijft
verzorgt u zelf: het huurdersonderhoud.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld
schoonmaken, tuinonderhoud, behangen,
binnenschilderwerk en diverse kleine
reparaties.

Reparaties; goed en snel
Als er iets gerepareerd moet worden,
bijvoorbeeld een kapotte dakgoot, of een
defecte gaskraan, meldt u dat bij Casade.
Nadat we uw reparatieverzoek hebben
ontvangen, belt de aannemer u binnen 24
uur om een afspraak te maken. Als blijkt dat
nadere inspectie nodig is komt eerst onze
opzichter bij u langs. In alle andere gevallen
voeren we de herstelwerkzaamheden
meteen uit.
Woont u in een complex met huur- én
koopappartementen en een Vereniging
van Eigenaren? Dan leggen wij soms
uw reparatieverzoek eerst voor aan de
beheerder van de VvE. We nemen dan
binnen 48 uur contact met u op.

Soms vraagt een reparatie wat meer geduld.
Bijvoorbeeld als we onderdelen moeten
vervangen. Als we onderdelen moeten
bestellen is er wel eens sprake van levertijd.
De reparatie wordt dan uitgevoerd zodra de
onderdelen binnen zijn.

Serviceabonnement: geef uw
onderhoud uit handen
Kunt of wilt u het huurdersonderhoud
niet zelf uitvoeren, dan bieden wij u het
serviceabonnement aan. Hiermee nemen wij
een aantal kleine reparaties van u over.
U kunt zich voor dit abonnement
aanmelden via de antwoordkaart op onze
website. Welke reparaties Casade dan
precies voor u uitvoert, leest u in onze
brochure Onderhouds-ABC die u kunt
vinden op www.casade.nl of in onze
woonpunten. Een paar voorbeelden:
Onderhoudsplicht huurder:
•
schoonmaken en vervangen filters
afzuigkap
•
schilderwerk binnenzijde woning
•
repareren hang- en sluitwerk*
•
repareren en vervangen kranen en
kraanleertje*
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Onderhoudsplicht Casade:
•
repareren en vervangen kozijnen
•
onderhoud en reparatie liften
•
verhelpen lekkage waterleiding

Het serviceabonnement geldt voor
onbepaalde tijd. U kunt het abonnement op
elk moment, schriftelijk opzeggen, met een
opzegtermijn van een kalendermaand. Als u
de huur van uw woning opzegt, eindigt het
serviceabonnement automatisch.
Verhuist u naar een andere woning van
Casade? Dan kunt u het abonnement zonder
extra kosten voortzetten.

* neemt u deel aan het Serviceabonnement?
Dan neemt Casade dit van u over.

Bij misbruik

Bij schade of gebreken door nalatigheid,
opzet of grove schuld van u of andere
gebruikers van de woning betaalt u de
reparatie zelf.

opzegtermijn van een maand stopzetten.
Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in
beroep gaan bij de Klachtencommissie.

Wijziging van het reglement
We hebben alle regels rondom het serviceabonnement vastgelegd in het reglement
serviceabonnement. Als er iets verandert in
het reglement informeren we vooraf onze
abonnees en de huurdersverenigingen. U
vindt het reglement op onze website en in
onze woonpunten.

Soms kunnen kostenontwikkelingen zorgen
voor aanpassing van de maandelijkse
bijdrage voor het serviceabonnement. Zo’n
aanpassing vindt tegelijk plaats met de
jaarlijkse huurprijsaanpassing per 1 juli. Bij
verhoging of verlaging van de bijdrage en
wijziging van de spelregels informeren
we vooraf de huurdersverenigingen.

Website www.casade.nl
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle informatie over het huren of
kopen van een woning via Casade.
Mijn Casade www.casade.nl
Hier beheert u zelf eenvoudig uw gegevens
en kunt u uw contracten inzien.
Mail

Waar kan ik terecht met mijn
vragen?
Hebt u na het lezen van deze brochure nog
vragen? Stel ze online via Mijn Casade of
stuur een mail naar info@casade.nl. U kunt
ook ons ook (gratis) bellen: 0800 55 222 22.
Wij zijn u graag van dienst.

Als het serviceabonnement volgens ons
wordt misbruikt, kunnen we het met een

info@casade.nl

Telefoon

0800 55 222 22 (gratis)

Woonpunten
Dongen, Min. Goselinglaan 8
Kaatsheuvel, Jan de Rooijstraat 43*
Waalwijk, Balade 1
Waspik, Raadhuisstraat 2
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30 uur tot 12.00 uur.
*Donderdagavond
17.00 uur tot 19.00 uur.

Maandelijkse bijdrage
Voor het serviceabonnement betaalt
u € 3,50 per maand, tegelijk met de
maandelijkse huur.

Waar en wanneer is
Casade bereikbaar?

Melden en uitvoeren van reparatieverzoeken
•
•
•

Via Mijn Casade op www.casade.nl
Via info@casade.nl
Via ons gratis nummer: 0800 55 222 22
Folders van Casade
Bij huren of kopen komt veel kijken. Daarom hebben wij een paar handige folders voor u.
Kijk hiervoor op www.casade.nl.
Regelingen of regels kunnen tussentijds veranderen. Dat geldt ook voor genoemde bedragen.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen daarom geen rechten worden ontleend

www.casade.nl
info@casade.nl
Bel gratis 0800 55 222 22
CasadeNl
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