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Jouw nieuwe woning wordt duurzamer
met Reimarkt
Goed nieuws: jouw nieuwe woning wordt duurzamer! Je hebt een
huurcontract getekend bij Domijn en gaat binnenkort jouw nieuwe
woning betrekken. Reimarkt gaat eerst in deze woning aan de slag. De
woning wordt warmer, comfortabeler én energiezuiniger. Wat er precies
gaat gebeuren en wat dat voor jou betekent lees je in deze brochure.

WAT GAAT ER GEBEUREN?

Als nieuwe huurder wil je natuurlijk zo min mogelijk gedoe.
Je hebt het al druk genoeg met de verhuizing. Daarom zorgt
Reimarkt ervoor dat je zo min mogelijk last hebt van onze
werkzaamheden. Wat merk je er als nieuwe huurder van?

1.

ALLES BEKEND ALS JE TEKENT
Op het moment dat je het huurcontract tekent, weet je in
de meest gevallen precies hoe jouw nieuwe woning eruit
gaat zien en welke maandelijkse huur je daarvoor betaalt.

2.

KIJKEN EN DE OVERDRACHT REGELEN
Al voordat Reimarkt aan de slag gaat, kun je de woning
bekijken en met de vertrekkende huurder afspraken
maken over het overnemen van zaken. Bijvoorbeeld
meubilair, gordijnen of vloerbedekking. De overname is
vrijwillig, je kunt altijd nee zeggen.

3.

OVERDRACHT SLEUTEL
De werkzaamheden vinden plaats nadat jij de sleutel
van je nieuwe woning hebt gekregen. Reimarkt plant de
werkzaamheden in overleg met jou in. Zo heb jij er zo min
mogelijk last van en kun je in overleg zelf ook aan de slag.

4.

JOUW NIEUWE ENERGIEREKENING
Reimarkt heeft je nieuwe woning energiezuiniger
gemaakt. Hierdoor worden de energielasten voor jouw
woning lager dan voorheen en dat is gunstig voor jou,
want dit merk je op je energierekening. Natuurlijk heb
je dit zelf in de hand: hoe zuiniger je leeft, hoe lager de
rekening. Maar koude of zachte winters, veel of weinig
thuis, je zult in ieder geval merken hoe comfortabel jouw
woning is!

BESPARING EN WOONGEMAK
Reimarkt is de eerste winkel in Nederland waar je duurzaam wonen kunt
kopen. Als woningeigenaar, maar ook als huurder van woningcorporatie
Domijn. Bij Reimarkt liggen kant-en-klare oplossingen in de schappen, van
dubbel glas tot verschillende isolatiemaatregelen. Voor elk woningtype
hebben wij een overzichtelijk aanbod ontwikkeld. Op deze manier maken
we duurzaam en comfortabel wonen voor iedereen makkelijk.

SNEL EN GOED VERBOUWEN, WEINIG GEDOE

De verbouwing vindt plaats nadat jij de sleutel hebt
ontvangen. Dit betekent dat je even in de rommel zit,
maar met een strakke planning en goede afspraken
houden we deze tijd zo kort mogelijk. Reimarkt werkt
snel en heeft de woningverbetering al vaker uitgevoerd.
Van tevoren weet je hoelang wij bezig zijn en hoe de
woning aan je wordt opgeleverd. In overleg kun je zelf
ook zelf met je eigen werkzaamheden aan de slag
tijdens de uitvoering.

GEGARANDEERD GOED, DAAR KUN JE OP REKENEN
Reimarkt levert goed werk, wij werken met vaste
aannemers waar we vertrouwen in hebben. Bovendien
wordt het werk echt afgemaakt: inclusief afwerking en
opruimen. Bij de oplevering loopt de aannemer met jou
door je nieuwe woning heen om je uitleg te geven over
eventueel aanwezige installaties.

COMFORTABEL WONEN IS GENIETEN

Met isolatie bespaar je niet alleen energie, jouw woning
wordt ook veel comfortabeler. Je hebt geen last meer
van tocht, klapperende binnendeuren of kou vanaf de
ramen. Bij isolatie zorgen wij altijd voor goede ventilatie,
zodat het binnen net zo fris ruikt als buiten. Bovendien
heb je in een geïsoleerde woning minder last van lawaai
van buiten!

VEEL WOONPLEZIER

Als alle werkzaamheden afgerond zijn en de oplevering heeft
plaatsgevonden, kun je profiteren van een woning die warmer,
comfortabel én zuiniger is. Dat is genieten! Op het moment
dat je vragen hebt over de isolatie en de installaties, kun je
gewoon even langskomen in onze winkel. Wij kunnen al jouw
vragen daar beantwoorden en helpen je graag verder.

MEER INFORMATIE

Heb je nog vragen over de werkzaamheden aan jouw nieuwe
woning? Wij helpen je graag! Kom gerust langs in onze winkel
aan de Boulevard 1945 20. Of bel ons via 053 – 850 60 90. Je
kunt ook een kijkje nemen op www.reimarkt-enschede.nl.
Alle andere vragen over jouw nieuwe woning kun je stellen
aan Domijn, via 0900 - 335 0 335 of via info@domijn.nl. Kijk
voor meer informatie op www.domijn.nl.

