Contactinformatie
Liftstoring
Bij storing aan de lift kunt u bellen met Kone
Servicecenter, telefoonnummer 0900 -2255 566.

Openingstijden kantoor en telefonisch
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Algemeen
Verhuur
Overlast
Incasso
Reparatie

(0181) 668 222
(0181) 668 221
(0181) 668 231
(0181) 668 224
(0181) 668 222

Telefonische
melding
onderhoudsklachten
Maandagt/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).
Verwarmingsen
warmwaterapparatuur
Bij storing aan de centrale verwarming of
warmwatervoorziening kunt u het telefoonnummer
bellen van Technisch Buro TOM: 010 - 462 0411. Als
de storing wordt
veroorzaakt door de zelf
aangebrachte (TOON)thermostaat, dan brengen wij
de voorrijkosten bij u in rekening.
B. van Geestlaan en de Christinastraat in Zuidland
Bij storing aan de centrale verwarming of
warmwatervoorziening
kunt
u
het
gratis
telefoonnummer bellen van Energiewacht: 0800 5553000.

Rioolontstopping
Voor rioolontstopping belt u (alleen bij een
serviceabonnement) met Weijers Service B.V.,
telefoonnummer 010 – 4162948 (na kantooruren:
06 - 51719629)
Storing aan deuropeners
Storingen aan deuropeners kunnen worden doorgegeven aan TORMAX Automatic: 0800-4003 400.
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, telefoonnummer (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
info@huurdersverenigingbernisse.nl
secretariaat 06 - 25 33 85 39
www.dezeskernen.nl/dit-zijn-wij
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

