
Houd rekening met de volgende zaken  
in en rondom uw nieuwe woning

Tuin
Verzorg uw tuin netjes. Snoei op tijd en  

regelmatig bomen en struiken. Wilt u een 

vijver aanleggen? Doe daarvoor eerst een 

aanvraag voor via het formulier Zelf Klussen. 

Dit doet u op onze website www.gooienom.nl. 

Nicotinevlekken 
Bent u van plan om te roken in de woning? 

Verwijder dan de nicotinevlekken van 

kozijnen, deuren en ramen. Muren en 

plafonds kunt u het beste behandelen met 

Classidur AF. Dit product is verkrijgbaar bij de 

betere verfzaken. Houd er rekening mee dat 

nicotinevlekken lastig te verwijderen zijn.

Onderhoud
Welk onderhoud moet u zelf bijhouden en  

wat doen wij? Kijk voor een handig overzicht  

op www.gooienom.nl. Daar vindt u het  

Onderhouds-ABC.

Verhuisafval
Bij een verhuizing blijft er vaak afval achter 

van spullen die u niet meer wilt of kunt 

gebruiken. Meer informatie over hoe u 

afval veilig en netjes opruimt vindt u op 

www.gad.nl. Woont u in Bunschoten?  

Kijk dan op www.bunschoten.nl. 

Informatie voor bewoners van 
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

Het Gooi
en Omstreken

Welkom in uw 
nieuwe woning

Postadres

Postbus 329

1200 AH Hilversum

Bezoekadres

Schapenkamp 130

1211 PB Hilversum

Contactgegevens

Tel. (035) 672 66 99

info@gooienom.nl

Het Gooi
en Omstreken

Zwart/wit 
negatief: 

Wegwijzer

Onderstaande bedrijven kunt u rechtstreeks  
benaderen voor reparaties

Individuele cv-installaties  
en mechanische ventilaties 

Bonarius Service (088) 115 13 13

Collectieve cv-installaties

Kortenhoef  
(Ireneweg 1 t/m 39)

Feenstra (010) 264 00 12 

Overige gemeenten Bonarius Service (088) 115 13 13

Verstopping en reiniging  
(riool, dakgoten en regenpijp)

Riool Reinigings 
Service  
(RRS Amsterdam)

(088) 030 13 13

Geiserstoringen Bonarius Service (088) 115 13 13

Liftstoringen Liftbedrijf MO2 (0800) 860 0860

www.gooienom.nl

Reparatieverzoeken

Internet www.gooienom.nl/reparatieverzoek-melden 

Telefonisch (035) 621 08 88

Ook het laatste  
nieuws ontvangen 
in uw mail?  
Meld u aan voor onze  
e-nieuwsbrief via
www.gooienom.nl

De afdeling 
Huurincasso is  
ook bereikbaar  
via WhatsApp!  
Vragen over uw huur?  
Stel ze dan makkelijk en  
snel via een whatsappje  
naar 06 29 43 14 94.  
Op werkdagen tussen 
8:00 uur en 16:00 uur.



Gefeliciteerd met uw  
nieuwe woning 
 

Om van dit huis ook echt een thuis te maken wilt u misschien een 
paar dingen veranderen. Wilt u bijvoorbeeld een muur in uw favoriete 
kleur verven? Of een andere vloer leggen in de kamer? Lees dan deze 
folder voordat u aan de slag gaat. Hier vindt u alles terug wat u moet 
en wilt weten.  

Welkom in uw nieuwe woning - Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

Zelf klussen
De meeste aanpassingen kunt u gewoon zelf uitvoeren. Voor de grotere klussen 

gelden wel een paar voorwaarden. Vraag daarom eerst een Zelf Aangebrachte 

Voorziening (ZAV) aan. Deze staat op onze website www.gooienom.nl.  

Na goedkeuring van deze aanvraag kunt u aan de slag.

Checklist 
Wilt u aanpassingen doen aan de woning?  
Houd dan de volgende punten in de gaten: 

■ Heeft u een vergunning nodig van de gemeente?

■ Blijft normaal onderhoud 

mogelijk?

■ Is de aanpassing technisch en 

veilig uit te voeren met  

kwalitatief goed materiaal?

■ Is de woning goed verhuurbaar 

na de aanpassing?

Bekijk de volledige lijst op de 

pagina ‘Zelf Klussen’ op onze 

website.

Verhuizing melden
Geef uw verhuizing door bij de afdeling 

Burgerzaken van uw gemeente.  

Maar ook bij andere organisaties en 

instellingen, zoals de Belastingdienst 

en uw zorgverzekeraar. 

Gas, water en elektra
Meld u als nieuwe huurder gelijk aan 

bij de diverse nutsbedrijven voor gas, 

water en elektra. 

Huurtoeslag aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor 

huurtoeslag? Kijk voor de voorwaarden  

op www.belastingdienst.nl.

Opnieuw inschrijven
Zodra u een woning accepteert eindigt 

uw inschrijving als woningzoekende. 

Als u ooit weer wilt verhuizen is het 

belangrijk dat u ingeschreven staat bij 

WoningNet. Dan bouwt u gelijk weer 

zoekwaarde op. Let op: dit verschilt  

per regio.

Schilderen
Wilt u de muren in uw woning een andere 

kleur geven? Let dan op het volgende. 

In sommige gevallen worden de muren 

namelijk behangklaar opgeleverd in 

plaats van schilderklaar. Vraag dit altijd 

na bij uw verhuurmakelaar voordat u 

aan de slag gaat. Houd er wel rekening 

mee dat u bij een verhuizing de muren 

en plafonds in lichte en neutrale kleuren 

brengt. Zo kunnen nieuwe bewoners de 

muren makkelijk verven in één beurt. 

Leidingen en radiatoren moeten in de 

oorspronkelijke kleuren blijven. Sla de 

stopcontacten over bij een verfbeurt. 

Beperk ook het gebruik van producten 

zoals voegenfris of tegelverf. 

Kattenluik 
Een kattenluik aanbrengen in een 

buitendeur? Dat raden we sterk af.  

Het betekent namelijk dat u bij vertrek 

uit de woning voor hoge kosten komt te 

staan. Het herstellen van een kattenluik in 

een buitendeur is namelijk niet mogelijk. 

En een nieuwe deur kost al gauw bijna 

duizend euro. Deze kosten komen dan 

voor uw rekening.

Vloerbedekking
Bent u van plan plavuizen, laminaat of 

parket te leggen? Bekijk dan eerst de 

bijlage voor het leggen van harde en half 

harde vloeren. Deze bijlage ontvangt u  

van uw verhuurmakelaar.

Kunststof kozijnen
Wilt u iets ophangen voor het raam? 

Kies dan voor raambekleding met een 

kliksysteem waarbij niet geboord hoeft 

te worden. In kunststof kozijnen zit vaak 

een ijzeren profiel. Daarmee is het kozijn 

beschermd tegen vocht. Door te boren in 

dit oppervlak beschadigt de bescherming. 

Er moet dan een heel nieuw kozijn in. 

Deze kosten zijn voor uw rekening als  

u gaat boren in kunststof kozijnen.  

Daarom raden we het af om te boren in 

een kunststof kozijn.

Van uw nieuwe 
huis een thuis  
maken 
Handig om te weten 
voordat u zelf aan de 
slag gaat

Neem dan contact op  
met uw verhuurmakelaar  
via  telefoonnummer  
(035) 672 66 99.

Heeft u vragen? 

Verhuischecklist


