GLASSCHADEHERSTELDIENST

Geen
zorgen over
glasschade
Wonen Limburg zorgt samen met u dat uw woning
in goede staat is en blijft, maar een ongeluk zit in
een klein hoekje. Een kapotte ruit bijvoorbeeld
is erg vervelend en behoorlijk kostbaar. Als u
bent aangemeld bij onze Glasschadehersteldienst
vervangen wij uw kapotte ruit snel en helemaal
gratis. In deze folder leest u alles wat u moet weten
over de Glasschadehersteldienst.

DE GLASSCHADEHERSTELDIENST

De woning die u van ons huurt, is verzekerd tegen
brand- en stormschade. Maar als huurder draagt u zelf de
verantwoordelijkheden voor de spullen in en aan het huis.
Zo moet u zelf zorgen voor een inboedelverzekering, een
aansprakelijkheidsverzekering en eventueel een glasverzekering.
Als u geen glasverzekering heeft, kunt u zich aanmelden voor onze
Glasschadehersteldienst. Voor € 1,10 per maand herstellen wij
glasschade aan uw hele woning. Binnen en buiten, inclusief garage
en/of berging. Onder de service van de Glasschadehersteldienst
vallen dubbelglas en enkel glas, maar ook kunststof lichtkoepels
en dakramen.
AANMELDEN

De Glasschadehersteldienst staat als optie in uw huurcontract.
U bent hier automatisch voor verzekerd, tenzij u aangeeft dat u
hier geen gebruik van wilt maken. Heeft u niet voor deze dienst
gekozen bij het tekenen van uw contract en wilt u nu of in de
toekomst toch gebruikmaken van de Glasschadehersteldienst,
dan kunt u zich hiervoor alsnog aanmelden. Dat kan heel makkelijk
met het aanmeldingsformulier glasschadehersteldienst. Als wij
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uw formulier vóór de twintigste van de maand ontvangen, gaat de
dienst in op de eerste dag van de nieuwe maand. U betaalt vanaf
dat moment de bijdrage. U kunt de algemene voorwaarden van de
Glasschadehersteldienst lezen op wonenlimburg.nl.
WAT KOST HET?

U betaalt voor onze Glasschadehersteldienst € 1,10 per maand.
Dit bedrag wordt maandelijks bij uw huur opgeteld. Eens per jaar
kunnen wij de bijdrage aanpassen. Als we dat doen, ontvangt
u daarover natuurlijk bericht.
WAT TE DOEN BIJ GLASSCHADE?

Als lid van de Glasschadehersteldienst belt u bij glasschade gewoon
ons WoonAdviesTeam via het telefoonnummer 088 - 385 0800.
Wij zijn ook in de avonduren en in het weekend bereikbaar. Na uw
melding regelen we alles voor u met het schadeherstelbedrijf.
Inclusief de betaling.
REGEL JE ZAKEN VIA
www.wonenlimburg.nl/login

VRAGEN?

Heeft u vragen over de Glasschadehersteldienst of wilt u
meer informatie? Neem telefonisch contact op met ons
WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088 - 385 0800 of kijk
op onze website: wonenlimburg.nl. U kunt ons ook bezoeken bij
één van onze buurtwinkels.

DISCLAIMER
Hoewel er de grootst mogelijke zorg besteed is aan de inhoud van deze folder,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wonen Limburg is niet aansprakelijk
voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuist- en/of onvolledigheden.
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