VA N D E H U U R D E R S BELANGEN VERENIGING

Woning opleveren (4)
Als u de huur opzegt, moet u de woning in goede staat opleveren. In dit artikel
behandelen we hoe u met energiebedrijven, containers, het milieupasje en
sleutels moet omgaan. En ook leest u hoe u kosten kunt besparen..
Containers en milieupasje
De groene, bruine en grijze
container, de rode milieubox en
het milieupasje (voor het storten
van afval bij de Milieustraat)
zijn eigendom van de gemeente
Dronten. Ze horen bij de woning en
daarom moeten ze er dus achterblijven. Zet de containers schoon en
leeg in de schuur.
Vergeet niet om de containers voor
de eindinspectie voor de laatste
keer te laten legen en daarna met
een emmer water en een bezem te
reinigen.
Laat het milieupasje in de keukenlade achter. Als u het milieupasje
of een container kwijt bent, kunt
u deze opnieuw bestellen bij de
gemeente. Hieraan zijn kosten
verbonden, een milieupasje kost 10
euro en een container 45 euro. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de gemeente Dronten op telefoonnummer 0321-388420.

de eindafrekening voorkomt. De
stand van de watermeter geeft de
OFW-medewerker aan Vitens door.

Postbus 193
8250 AG Dronten
E-mail: info@huurdersbelangenvereniging.nl.

Sleutels
Bij de eindinspectie levert u de
sleutels van de woning in bij de
opzichter. Bij aanvang van de huur
is er een sleutel- en een uitrustingsstaat gemaakt waarop het
aantal ontvangen sleutels staat.
Als stelregel geldt dat u per deur/
cilinder drie sleutels inlevert. Dus
heeft u een voordeur, achterdeur
en schuurdeur, betekent dit negen
sleutels inleveren. Indien u sleutels
tekort komt, laat die dan bijmaken
vóór de eindinspectie. Bij apparte
menten moet u ook, indien van
toepassing, de sleutels van de
centrale toegangsdeuren inleveren.
Dit zijn er minimaal twee. Dat geldt
ook voor de twee sleutels van de
brievenbus.
Belangrijke tip: Geef nooit sleutels
aan de nieuwe bewoners.

Energiebedrijven
U moet uw verhuizing zelf doorgeven bij uw energieleverancier, uw
telecombedrijf en uw kabelexploitant. De energieleverancier moet
minimaal twee weken van tevoren
op de hoogte zijn van uw verhuizing, zodat ze u de noodzakelijke
informatie tijdig kan toesturen.
Tijdens de eindinspectie worden
de meterstanden door de opzichter
samen met u opgenomen en
vermeld op het eindinspectierapport. Deze standen geeft u dan zelf
door aan uw energieleverancier. Doe
dit op tijd, zodat u problemen met
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Wilt u lid worden?
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangenvereniging.nl
Of bel: (0321) 311543
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Huisdieren
Als u huisdieren heeft, kunnen deze
vlooien (of eitjes van vlooien) in
de woning achterlaten. Wanneer
achteraf wordt geconstateerd dat dit
het geval is, dan wordt de overlast
door een extern bedrijf bestreden en
worden de gemaakte kosten op de
vertrekkende huurder verhaald. Om
dit te voorkomen is het verstandig
om op de laatste dag voor het
vertrek de woning nogmaals goed te
stofzuigen.
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Dit artikel is geschreven door de
Huurders Belangen Vereniging.
De redactie van Vizier en OFW
dragen geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud van het
geschrevene.

vizier 1 - februari 2013 - zestiende jaargang - OFW partner in wonen

7

