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INFORMATIE

Planmatig onderhoud

naast het dagelijks onderhoud, waaronder de reparatieverzoeken vallen die u als huurder door Vallei
Wonen kunt laten uitvoeren, wordt er ook periodiek onderhoud verricht aan uw woning. dit is het
zogenaamde planmatig onderhoud.
Wat is planmatig onderhoud?
met enige regelmaat voeren we planmatig onderhoud aan of in uw woning uit. dit onderhoud vindt
in het algemeen voor een heel complex in dezelfde periode plaats. er is door Vallei Wonen een
onderhoudsplanning opgesteld waarin is opgenomen wanneer voornamelijk grotere
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:
• eénmaal per 2 jaar schoonmaken van uw cv-ketel
• het schilderen van uw woning
Uitvoering planmatig onderhoud
ongeveer 2 weken vóór het begin van de betreffende werkzaamheden aan uw woning laten wij u
weten welk bedrijf voor ons bij u de werkzaamheden gaat uitvoeren. Vervolgens neemt het betreffende bedrijf telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Bent u telefonisch niet
bereikbaar dan wordt er schriftelijk een voorstel gedaan voor een datum en een tijdstip. mocht deze
datum en/of tijd u niet uitkomen dan kunt u uiteraard een andere afspraak maken. Hiervoor ontvangt
u de contactgegevens van het bedrijf.
Controle en vragen
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden komt onze opzichter controleren of de werkzaamheden
volgens de afspraken worden uitgevoerd. eventuele op- en aanmerkingen kunt u aan hem doorgeven en hij probeert mogelijke problemen op de kortst mogelijke termijn voor u op te lossen.
eventueel komt onze opzichter na afronding van de werkzaamheden de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden controleren. ook dan kunt u op- en aanmerkingen aan hem doorgeven. Bij
kleinschalige werkzaamheden kan het toezicht van onze opzichter beperkt blijven tot een steekproef.
heeft u vragen en/of opmerkingen over het uit te voeren planmatig onderhoud, neemt u dan gerust
contact op met onze opzichter die tijdens kantooruren bereikbaar is.
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Overlast
Wij realiseren ons dat het uitvoeren van planmatig onderhoud in of aan uw woning soms gepaard
gaat met enige overlast voor u. helaas is dit niet altijd te vermijden. het planmatig onderhoud wordt
uitgevoerd om uw woning in een goede conditie te houden en om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een defect aan uw woning. hoewel het onze intentie is om diverse werkzaamheden
in dezelfde periode uit te voeren kan het toch voorkomen dat deze verspreid over het jaar worden
uitgevoerd.
Niet tevreden over het onderhoud of het bedrijf?
ook het leveren van diensten moet aan de kwaliteitsnormen van Vallei Wonen voldoen. het bedrijf
dat onderhoud komt uitvoeren, is op dat moment een vertegenwoordiger van Vallei Wonen. Voor de
medewerkers van bedrijven die onderhoud verrichten heeft Vallei Wonen een gedragscode opgesteld. medewerkers kunnen zich legitimeren, zijn beleefd en zijn passend gekleed.
als de werkzaamheden naar uw mening niet goed zijn uitgevoerd of de gedragscode wordt niet
nageleefd, dan vragen wij u dat direct aan ons te melden. dit geldt voor alle bedrijven die uit naam
van Vallei Wonen onderhoud uitvoeren. horen wij niets van u dan nemen wij aan dat de onderhoudszaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
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