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Onderhoud
en reparaties

Periodiek onderhoud en reparaties
Als huurder heeft u het voordeel dat Lyaemer
Wonen het onderhoud aan uw woning verzorgt.
We zorgen voor het periodiek onderhoud en
nemen een groot deel van de (spoed)reparaties
voor onze rekening. Natuurlijk zijn er ook dingen
die u zelf doet, zoals uw huis binnen schilderen
en behangen naar eigen smaak. Ook uw woning
netjes houden en uw tuin onderhouden doet
u zelf. In deze brochure leest u alles over het
onderhoud dat Lyaemer Wonen voor haar
rekening neemt en het onderhoud waar u zelf
verantwoordelijk voor bent.

Periodiek onderhoud
Om uw woning in goede conditie te houden
zorgen wij voor periodiek onderhoud zoals
dakonderhoud,buitenschilderwerk en gevelrenovatie. Lyaemer Wonen neemt al het periodiek
onderhoud voor haar rekening. Ook douche- en
keukenrenovaties horen daar bij, uitgezonderd het
aanbrengen van bijzondere extra opties. Deze
zijn voor rekening van de huurder. Wanneer
periodiek onderhoud voor uw woning aan de
orde is, krijgt u ruim op tijd bericht. Bij doucheen keukenrenovaties nodigen wij u ook uit om
een keuze te maken uit diverse opties, zoals
tegels, sanitair, keukenkastjes, greepjes, etc.

Reparaties
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Onderhoud en reparaties aan uw woning zijn in
veel gevallen voor rekening van Lyaemer Wonen
en in een aantal gevallen voor u als huurder.
Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden
betaalt u maandelijkse abonnementskosten,
bijvoorbeeld voor ontstopping of glasherstel
(Klein Onderhoudsfonds, Rioolfonds en Glasfonds).
In deze brochure vindt u een handig overzicht
van de meest voorkomende reparaties die u kunt
laten uitvoeren door Lyaemer Wonen en van de
reparaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent.
Ook staat erin voor wie de kosten zijn en wie
verantwoordelijk is bij eventuele schade. Wanneer
zaken in de woning kapot gaan of verstopt raken
door uw eigen toedoen of nalatigheid, dan zijn
de kosten voor uw rekening.

Altijd reparaties melden
U weet zelf als eerste of iets in de woning niet
werkt of kapot is en gerepareerd moet worden.
Laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat
wij direct aan de slag kunnen. U kunt uw
reparatieverzoek doorgeven via internet, e-mail
onderhoud@lyaemerwonen.nl
of telefonisch tijdens kantooruren via nummer
(0514) 60 90 00.
Onze medewerkers regelen een afspraak op een
werkdag en tijd die u past.

Spoedreparaties
Heeft u een reparatie die direct moet worden
verholpen? Bijvoorbeeld als u stroomstoring in de
woning heeft of als u de woning niet meer kunt
afsluiten? Dan kunt u ook na kantoortijden bellen
met Lyaemer Wonen, (0514) 60 90 00. U wordt dan
automatisch doorgeschakeld naar de meldkamer.
Zij beoordelen hoeveel spoed de reparatie heeft en
zorgen ervoor dat er een vakman bij u langskomt.

Verstoppingen via het Rioolfonds
Heeft u verstoppingen, bijvoorbeeld een wc die overloopt of een doucheputje waar het water niet meer
wegloopt? Dan kunt u direct bellen met RRS (Riool
Reinigings Service), (0800) 099 13 13. Heeft u zich
geabonneerd op het Rioolfonds dan zijn de kosten
voor Lyaemer Wonen. Onder het Rioolfonds vallen
alle verstoppingen, in en om uw woning, tot in het
gemeenteriool. Bent u niet geabonneerd, dan zijn de
kosten voor uw rekening.
Wilt u zich alsnog abonneren op het Rioolfonds,
neem dan contact op met Lyaemer Wonen,
(0514) 60 90 00 of mail naar
onderhoud@lyaemerwonen.nl.

Wie neemt wat voor zijn rekening? (vervolg)
T
Telefoonaansluiting
Tegels binnenshuis
Beschadiging/vernieling
Loslaten

Terrassen
Ophogen/onderhoud
Zand gratis bij Lyaemer Wonen afhalen

Tochtprofielen

W
H
H
V
H
Vk
V

Tochtstrip

V

Bril		
Flotteur
Fonteintje
Hoekstopkraan
Kraan		
Schoonhouden closetpot
Stortbak
Toiletpot
Toiletrolhouder
Valpijpaansluiting
Verstopping afvoer

Trap

Vk
V
Vk
V
Vk
H
V
Vk
Vk
V
Vk
V

Tuimelramen

V

Aanleg/onderhoud
Bij verzakking wordt na beoordeling
van Lyaemer Wonen grond
beschikbaar gesteld

H
V

V
Verlichting
Onderhoud in gemeenschappelijke
portieken en galerijen

V

Vlizotrappen

V

H

Sifon (kapot)
Sifon (schoonhouden)

Vk
H

Wasmachineschakelaar

Vk

Waterleiding onderhoud

V
W
H

Waterschade
Inboedel/schilderwerk (door lekkage)

Warmtemeters

H

Onderhoud
Vernieling

V
H

Wespennest verwijderen

H

Z
Zeepbakje
Zwanenhals/sifon/vloerputten
Schoonhouden
Ontstoppen

Trapleuning

Tuinen

Wastafel onderhoud

Hoofdkraan en meter
Schade na bevriezing

Alleen door Lyaemer Wonen aangebracht

Toilet

Wandafwerking

Vk
H
Vr
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Wie neemt wat voor zijn rekening? (vervolg)
Kozijnen
Hang- en sluitwerk kunststof kozijnen
Onderhoud
Schilderwerk binnen
Schilderwerk buiten

V
V
H
V

S
Sausen
Schakelaars
Repareren/vervangen

L
Liften

Scharnieren
V

Schilderwerk

M
Mechanische ventilatie
Onderhoud
Vervanging van filters
Vervanging van roosters

Repareren/vervangen
Smeren/vastzetten

Binnen
Buiten

V
H
V

Schoorsteen
Kraaikappen plaatsen/vervangen
Kraainesten verwijderen

Schoorsteenvegen
O
Openhaard/allesbrander

Flats en gestapelde bouw
Woningen

Schade aan kanaal

H

Schotelantennes

Ongedierte bestrijding

H

Voor het plaatsen is toestemming nodig
(Gemeente en Lyaemer Wonen)

Schuifdeuren
P

6

Plavuizen
Hiervoor is toestemming nodig

Plafonds
Sauswerk (ook na waterschade)

Onderhoud
Schuiven

H

Bij woning behorende tuinmuren/schutting
Na toestemming Lyaemer Wonen

H

Hang- en sluitwerk
Onderhoud
Schoonhouden
Vervanging na uitwaaien

Regenwaterafvoeren
Herstellen/vervangen

Riolering
Ontstoppen
Verzakking

Sleutels
Afgebroken sleutels
Bij verhuur eenmalig verstrekte sleutels
Reparatie/vervangen
Zoek geraakte sleutels

R
Ramen

Schuttingen / erfafscheidingen

Vk
V
H
H

Stoppen
Afvoer
Van wastafel, aanrecht of bad

H
Vk
Vk
Vk
H
V
Vk
Vk
V
Vk
H

Vr
V

Herstel na beschadigen door
eigen werkzaamheden

U kunt verstoppingen zelf proberen te
voorkomen. Door regelmatig de sifons onder de
wastafels en in het doucheputje schoon te maken.
Ook voorkomt u verstoppingen door geen vet of
etensresten via de gootsteen weg te spoelen. Dat
geldt ook voor het maandverband en tampons in het
toilet.

Glasschade via het Glasfonds

V
Vk
V
H

Heeft u glasschade dan belt u rechtstreeks met het
Service Glasherstel (0800) 022 61 00. Heeft u zich
geabonneerd op het Glasfonds dan zijn de kosten
voor Lyaemer Wonen. Bent u niet geabonneerd, dan
zijn de kosten voor uw rekening. Wilt u zich alsnog
abonneren op het Glasfonds, neem dan contact met
ons op, telefoonnummer (0514) 60 90 00 of mail naar
onderhoud@lyaemerwonen.nl.
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Storing cv-installatie

Vk
V
Vk
H

Heeft u een cv-ketel van Lyaemer Wonen, dan is het
bijvullen (indien noodzakelijk) voor u zelf. Is er een
storing aan de cv-ketel, dan kunt u rechtstreeks bellen met de Energiewacht (0800) 0825. De reparatie
kost u in dat geval niets. Bij een storing aan een eigen
cv-ketel kunt u een willekeurig installatiebedrijf bellen
en zijn de kosten van de reparatie voor uw rekening.

Vk
Vk

Vorstschade

Stucwerk
V

Zelf verstoppingen voorkomen

H

U voorkomt bevriezing van waterleidingen door de
thermostaat van uw verwarming niet lager te zetten
dan 15 graden. Heeft u een buitenkraan of een kraan
in een ongeïsoleerd schuurtje, dan adviseren wij u
deze bij vorst af te sluiten.

veroorzaakt door eventuele gebreken in of aan
uw woning. Waterschade en vervolgschade zijn
voor uw eigen rekening, bijvoorbeeld door het
bevriezen van leidingen, of door gebreken aan
de woning.

Verzekeringen

Heeft u schade door inbraak? Doe dan aangifte
bij de Politie. Als u een kopie hiervan bij ons
inlevert, zijn de herstelkosten aan de woning
voor onze rekening. Het proces verbaal heeft u
ook nodig om schade te melden voor uw
inboedelverzekering.

Uw woning is verzekerd tegen brand- en stormschade (opstalverzekering). Voor de verzekering van uw
eigen spullen, raden we u aan een inboedelverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.
Kijkt u goed uw polis na of gevolgschade gedekt is,

Wie neemt wat voor zijn rekening?
Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij
de meest voorkomende reparaties voor u op
een rij gezet.

B
Bedrading elektr. installatie
Beerputten
Leegpompen van beerputten

Kosten zijn voor rekening van...
V = Verhuurder

Bel		

Vk = Verhuurder
mits u lid bent van het Klein Onderhoudsfonds

Bel (mechanisch of elektrisch)
Beltrafo

Bestrating

Vr = Verhuurder

Eigen tuin, terras, garage
Gemeenschappelijk

mits u lid bent van het Rioolfonds

Vg = Verhuurder

Binnendeur

mits u lid bent van het Glasfonds

Houtrot aan deuren/ramen/kozijnen
Slot		

Vb = Verhuurder
mits u lid bent van het Beerputtenfonds

Boiler

H = Huurder

Eigendom Lyaemer Wonen
Eigendom Nuon

N = Netwerkbeheerder

Brievenbus

K = Kabelleverancier

In gemeenschappelijke hal
In of bij eigen woning
Sloten brievenbussen

W = Vitens

Buitendeurslot

Nu = Nuon

V
Vb
H
Vk
V
H
V
V
Vk
V
Nu
V
Vk
Vk
Vk

C

Achterpad
Gemeenschappelijk achterpad

Afvoer
Ontstoppen
Repareren van afvoeren
Schoonhouden

Afzuiging
Indien in eigendom Lyaemer Wonen
Voor zelf plaatsen is toestemming nodig

Dakgoten
Schoonhouden dakgoten

Vk

Dakonderhoud

V
Vk

V
Vk
V
H
V
H

V
Bijvullen en ontluchten
H
Onderhoud
V
Ontluchtingssleutel
H
Ontluchtingskraan
V
Radiatoren
V
Roestvrij houden radiatoren en leidingen H
Vulkraan
V
Vulslang
Vk
Vulsleutel
Vk

Centrale bloken wijkverwarming

Deuren
Deurhaak
Deurstop
Grendel
Klemmende deur
Knop 		
Krukken/schilden
Onderhoud buitendeur
Slijtstripdorpel
Sloten
Vervanging/reparatie bij uitwaaien

Douche
Douchekop/handvat
Mengkraan
Opsteek haak of glijstang
Planchet
Putdekselrooster (onderhoud)
Putdekselrooster (zoek raken)
Slang 		
Spatscherm
Spiegel
Verstopping afvoer
Vloersifon (kapot)
Vloersifon (schoonhouden)

Drooglijnen

Centrale verwarming

A

G

D

Schoonhouden platdak schuurtje

Behang
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Wie neemt wat voor zijn rekening? (vervolg)

Onderhoud
Ontluchten

V
V

Cilinderslot

Vk

Lijnen
Steunpalen en droogmolen

Vk
Vk
Vk
V
Vk
Vk
V
V
Vk
H
Vk
Vk
Vk
Vk
V
H
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
H
H
H

Afdekplaatjes
Defect armaturen of apparaten
Groepenkast, aardlekschakelaars
Hoofdzekering
Leidingen
Schakelaar
Sluiting door overbelasting
Stopcontact
Zekering

Slot 		
Vloer onderhoud (tegels)

Vk
H

Gas hoofdkraan en meter

N
Vk
Vk
Vk

Afdopstop
Kranen
Leidingen

Gemeenschappelijke ruimte
Indien schoonmaken opgenomen
in huurcontract
Schoonhouden

Geisers
Gehuurd van Energiewacht Groep
Gehuurd van Energieservice Friesland
Eigendom van huurder

Glas
Herstel van binnen- en buitenbeglazing

Vk
Vk
V
N
V
Vk
Vk
Vk
H

V
H
H
H
H
Vg

H
Hang en sluitwerk

Vk

Huistelefoon

V

K
Kabeltelevisie
Kasten (inbouw)
Beschadiging, plakplaatjes enz.
Planksteunen/roedehouders
Sloten/scharnieren

E
Elektra

Garage (bij het huis behorend)

Keuken
Afvoerstop
Aanrechtblad (geen schade)
Handgreep of knop
Lade geleiders
Scharnieren plus sloten
Verstopping afvoer

Kranen
Hoofdkraan en meter
Onderhoud/vervanging

K
H
Vk
Vk
Vk
V
Vk
V
Vk
Vr
W
Vk
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Wie neemt wat voor zijn rekening?
Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij
de meest voorkomende reparaties voor u op
een rij gezet.

B
Bedrading elektr. installatie
Beerputten
Leegpompen van beerputten

Kosten zijn voor rekening van...
V = Verhuurder

Bel		

Vk = Verhuurder
mits u lid bent van het Klein Onderhoudsfonds

Bel (mechanisch of elektrisch)
Beltrafo

Bestrating

Vr = Verhuurder

Eigen tuin, terras, garage
Gemeenschappelijk

mits u lid bent van het Rioolfonds

Vg = Verhuurder

Binnendeur

mits u lid bent van het Glasfonds

Houtrot aan deuren/ramen/kozijnen
Slot		

Vb = Verhuurder
mits u lid bent van het Beerputtenfonds

Boiler

H = Huurder

Eigendom Lyaemer Wonen
Eigendom Nuon

N = Netwerkbeheerder

Brievenbus

K = Kabelleverancier

In gemeenschappelijke hal
In of bij eigen woning
Sloten brievenbussen

W = Vitens

Buitendeurslot

Nu = Nuon

V
Vb
H
Vk
V
H
V
V
Vk
V
Nu
V
Vk
Vk
Vk

C

Achterpad
Gemeenschappelijk achterpad

Afvoer
Ontstoppen
Repareren van afvoeren
Schoonhouden

Afzuiging
Indien in eigendom Lyaemer Wonen
Voor zelf plaatsen is toestemming nodig

Dakgoten
Schoonhouden dakgoten

Vk

Dakonderhoud

V
Vk

V
Vk
V
H
V
H

V
Bijvullen en ontluchten
H
Onderhoud
V
Ontluchtingssleutel
H
Ontluchtingskraan
V
Radiatoren
V
Roestvrij houden radiatoren en leidingen H
Vulkraan
V
Vulslang
Vk
Vulsleutel
Vk

Centrale bloken wijkverwarming
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Deurhaak
Deurstop
Grendel
Klemmende deur
Knop 		
Krukken/schilden
Onderhoud buitendeur
Slijtstripdorpel
Sloten
Vervanging/reparatie bij uitwaaien

Douche
Douchekop/handvat
Mengkraan
Opsteek haak of glijstang
Planchet
Putdekselrooster (onderhoud)
Putdekselrooster (zoek raken)
Slang 		
Spatscherm
Spiegel
Verstopping afvoer
Vloersifon (kapot)
Vloersifon (schoonhouden)

Drooglijnen

Centrale verwarming

A

G

D

Schoonhouden platdak schuurtje

Behang
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Wie neemt wat voor zijn rekening? (vervolg)

Onderhoud
Ontluchten

V
V
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Vk
Vk
Vk
V
Vk
Vk
V
V
Vk
H
Vk
Vk
Vk
Vk
V
H
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
H
H
H

Afdekplaatjes
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Planksteunen/roedehouders
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Keuken
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Aanrechtblad (geen schade)
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Wie neemt wat voor zijn rekening? (vervolg)
Kozijnen
Hang- en sluitwerk kunststof kozijnen
Onderhoud
Schilderwerk binnen
Schilderwerk buiten

V
V
H
V

S
Sausen
Schakelaars
Repareren/vervangen

L
Liften

Scharnieren
V

Schilderwerk

M
Mechanische ventilatie
Onderhoud
Vervanging van filters
Vervanging van roosters

Repareren/vervangen
Smeren/vastzetten

Binnen
Buiten

V
H
V

Schoorsteen
Kraaikappen plaatsen/vervangen
Kraainesten verwijderen

Schoorsteenvegen
O
Openhaard/allesbrander

Flats en gestapelde bouw
Woningen

Schade aan kanaal

H

Schotelantennes

Ongedierte bestrijding

H

Voor het plaatsen is toestemming nodig
(Gemeente en Lyaemer Wonen)

Schuifdeuren
P
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Plavuizen
Hiervoor is toestemming nodig

Plafonds
Sauswerk (ook na waterschade)

Onderhoud
Schuiven

H

Bij woning behorende tuinmuren/schutting
Na toestemming Lyaemer Wonen

H

Hang- en sluitwerk
Onderhoud
Schoonhouden
Vervanging na uitwaaien

Regenwaterafvoeren
Herstellen/vervangen

Riolering
Ontstoppen
Verzakking

Sleutels
Afgebroken sleutels
Bij verhuur eenmalig verstrekte sleutels
Reparatie/vervangen
Zoek geraakte sleutels

R
Ramen

Schuttingen / erfafscheidingen

Vk
V
H
H

Stoppen
Afvoer
Van wastafel, aanrecht of bad

H
Vk
Vk
Vk
H
V
Vk
Vk
V
Vk
H

Vr
V

Herstel na beschadigen door
eigen werkzaamheden

U kunt verstoppingen zelf proberen te
voorkomen. Door regelmatig de sifons onder de
wastafels en in het doucheputje schoon te maken.
Ook voorkomt u verstoppingen door geen vet of
etensresten via de gootsteen weg te spoelen. Dat
geldt ook voor het maandverband en tampons in het
toilet.

Glasschade via het Glasfonds

V
Vk
V
H

Heeft u glasschade dan belt u rechtstreeks met het
Service Glasherstel (0800) 022 61 00. Heeft u zich
geabonneerd op het Glasfonds dan zijn de kosten
voor Lyaemer Wonen. Bent u niet geabonneerd, dan
zijn de kosten voor uw rekening. Wilt u zich alsnog
abonneren op het Glasfonds, neem dan contact met
ons op, telefoonnummer (0514) 60 90 00 of mail naar
onderhoud@lyaemerwonen.nl.
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Storing cv-installatie

Vk
V
Vk
H

Heeft u een cv-ketel van Lyaemer Wonen, dan is het
bijvullen (indien noodzakelijk) voor u zelf. Is er een
storing aan de cv-ketel, dan kunt u rechtstreeks bellen met de Energiewacht (0800) 0825. De reparatie
kost u in dat geval niets. Bij een storing aan een eigen
cv-ketel kunt u een willekeurig installatiebedrijf bellen
en zijn de kosten van de reparatie voor uw rekening.

Vk
Vk

Vorstschade

Stucwerk
V

Zelf verstoppingen voorkomen

H

U voorkomt bevriezing van waterleidingen door de
thermostaat van uw verwarming niet lager te zetten
dan 15 graden. Heeft u een buitenkraan of een kraan
in een ongeïsoleerd schuurtje, dan adviseren wij u
deze bij vorst af te sluiten.

veroorzaakt door eventuele gebreken in of aan
uw woning. Waterschade en vervolgschade zijn
voor uw eigen rekening, bijvoorbeeld door het
bevriezen van leidingen, of door gebreken aan
de woning.

Verzekeringen

Heeft u schade door inbraak? Doe dan aangifte
bij de Politie. Als u een kopie hiervan bij ons
inlevert, zijn de herstelkosten aan de woning
voor onze rekening. Het proces verbaal heeft u
ook nodig om schade te melden voor uw
inboedelverzekering.

Uw woning is verzekerd tegen brand- en stormschade (opstalverzekering). Voor de verzekering van uw
eigen spullen, raden we u aan een inboedelverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.
Kijkt u goed uw polis na of gevolgschade gedekt is,

Periodiek onderhoud en reparaties
Als huurder heeft u het voordeel dat Lyaemer
Wonen het onderhoud aan uw woning verzorgt.
We zorgen voor het periodiek onderhoud en
nemen een groot deel van de (spoed)reparaties
voor onze rekening. Natuurlijk zijn er ook dingen
die u zelf doet, zoals uw huis binnen schilderen
en behangen naar eigen smaak. Ook uw woning
netjes houden en uw tuin onderhouden doet
u zelf. In deze brochure leest u alles over het
onderhoud dat Lyaemer Wonen voor haar
rekening neemt en het onderhoud waar u zelf
verantwoordelijk voor bent.

Periodiek onderhoud
Om uw woning in goede conditie te houden
zorgen wij voor periodiek onderhoud zoals
dakonderhoud,buitenschilderwerk en gevelrenovatie. Lyaemer Wonen neemt al het periodiek
onderhoud voor haar rekening. Ook douche- en
keukenrenovaties horen daar bij, uitgezonderd het
aanbrengen van bijzondere extra opties. Deze
zijn voor rekening van de huurder. Wanneer
periodiek onderhoud voor uw woning aan de
orde is, krijgt u ruim op tijd bericht. Bij doucheen keukenrenovaties nodigen wij u ook uit om
een keuze te maken uit diverse opties, zoals
tegels, sanitair, keukenkastjes, greepjes, etc.

Reparaties
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Onderhoud en reparaties aan uw woning zijn in
veel gevallen voor rekening van Lyaemer Wonen
en in een aantal gevallen voor u als huurder.
Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden
betaalt u maandelijkse abonnementskosten,
bijvoorbeeld voor ontstopping of glasherstel
(Klein Onderhoudsfonds, Rioolfonds en Glasfonds).
In deze brochure vindt u een handig overzicht
van de meest voorkomende reparaties die u kunt
laten uitvoeren door Lyaemer Wonen en van de
reparaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent.
Ook staat erin voor wie de kosten zijn en wie
verantwoordelijk is bij eventuele schade. Wanneer
zaken in de woning kapot gaan of verstopt raken
door uw eigen toedoen of nalatigheid, dan zijn
de kosten voor uw rekening.

Altijd reparaties melden
U weet zelf als eerste of iets in de woning niet
werkt of kapot is en gerepareerd moet worden.
Laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat
wij direct aan de slag kunnen. U kunt uw
reparatieverzoek doorgeven via internet, e-mail
onderhoud@lyaemerwonen.nl
of telefonisch tijdens kantooruren via nummer
(0514) 60 90 00.
Onze medewerkers regelen een afspraak op een
werkdag en tijd die u past.

Spoedreparaties
Heeft u een reparatie die direct moet worden
verholpen? Bijvoorbeeld als u stroomstoring in de
woning heeft of als u de woning niet meer kunt
afsluiten? Dan kunt u ook na kantoortijden bellen
met Lyaemer Wonen, (0514) 60 90 00. U wordt dan
automatisch doorgeschakeld naar de meldkamer.
Zij beoordelen hoeveel spoed de reparatie heeft en
zorgen ervoor dat er een vakman bij u langskomt.

Verstoppingen via het Rioolfonds
Heeft u verstoppingen, bijvoorbeeld een wc die overloopt of een doucheputje waar het water niet meer
wegloopt? Dan kunt u direct bellen met RRS (Riool
Reinigings Service), (0800) 099 13 13. Heeft u zich
geabonneerd op het Rioolfonds dan zijn de kosten
voor Lyaemer Wonen. Onder het Rioolfonds vallen
alle verstoppingen, in en om uw woning, tot in het
gemeenteriool. Bent u niet geabonneerd, dan zijn de
kosten voor uw rekening.
Wilt u zich alsnog abonneren op het Rioolfonds,
neem dan contact op met Lyaemer Wonen,
(0514) 60 90 00 of mail naar
onderhoud@lyaemerwonen.nl.

Wie neemt wat voor zijn rekening? (vervolg)
T
Telefoonaansluiting
Tegels binnenshuis
Beschadiging/vernieling
Loslaten

Terrassen
Ophogen/onderhoud
Zand gratis bij Lyaemer Wonen afhalen

Tochtprofielen

W
H
H
V
H
Vk
V

Tochtstrip

V

Bril		
Flotteur
Fonteintje
Hoekstopkraan
Kraan		
Schoonhouden closetpot
Stortbak
Toiletpot
Toiletrolhouder
Valpijpaansluiting
Verstopping afvoer

Trap

Vk
V
Vk
V
Vk
H
V
Vk
Vk
V
Vk
V

Tuimelramen

V

Aanleg/onderhoud
Bij verzakking wordt na beoordeling
van Lyaemer Wonen grond
beschikbaar gesteld

H
V

V
Verlichting
Onderhoud in gemeenschappelijke
portieken en galerijen

V

Vlizotrappen

V

H

Sifon (kapot)
Sifon (schoonhouden)

Vk
H

Wasmachineschakelaar

Vk

Waterleiding onderhoud

V
W
H

Waterschade
Inboedel/schilderwerk (door lekkage)

Warmtemeters

H

Onderhoud
Vernieling

V
H

Wespennest verwijderen

H

Z
Zeepbakje
Zwanenhals/sifon/vloerputten
Schoonhouden
Ontstoppen

Trapleuning

Tuinen

Wastafel onderhoud

Hoofdkraan en meter
Schade na bevriezing

Alleen door Lyaemer Wonen aangebracht

Toilet

Wandafwerking

Vk
H
Vr
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Bezoekadres:
Straatweg 54, Lemmer
Postadres:
Postbus 21
8530 AA Lemmer
T (0514) 60 90 00
F (0514) 60 90 01
info@lyaemerwonen.nl
www.lyaemerwonen.nl

Onderhoud
en reparaties

