Groningen, 15-11-2019
Beste huurder,

Onderstaand leest u nieuwe informatie over het wonen in de Woldring Locatie.
•

•

•

•

•

De fitnessruimte is per morgen (zaterdag 16-11-2019) dagelijks geopend van 7:00 uur tot
22:00 uur. Alle apparaten zijn gecontroleerd en werken op dit moment naar behoren. Ook
zijn het sanitaire gedeelte en de bijbehorende sauna ter plaatse van de fitnessruimte gereed.
We verzoeken iedereen bij het eerste gebruik goed kennis te nemen van de geldende
gedrags- en hygiëne regels. Deze leest u in de huisreglementen die in de fitnessruimte te
vinden zijn.
Op dringend verzoek van de brandweer vragen we uw aandacht voor het volgende:
o Het is absoluut niet toegestaan om spullen in de gangen te zetten (ook niet voor
korte duur!).
o Er mogen geen fietsen rondom het pand worden gestald. U stalt uw fiets in de
individuele genummerde fietsenstalling op het binnenterrein.
o De deuren in de gangen mogen niet worden vastgezet op een andere manier dan
middels de hiervoor bestemde kleefmagneten.
o Uw meterkast dient niet als berging te worden gebruikt. Dit vergroot het risico op
brand of andere gevaarlijke situaties.
In tegenstelling tot hetgeen in uw huurcontract genoemd staat, is het niet verboden om uw
ramen te openen. Er is bedoeld te zeggen dat het openen van ramen in uw woonruimte niet
noodzakelijk is voor de toevoer van frisse/schone lucht. Uw Climarad ventilatiesysteem zorgt
hier namelijk automatisch voor zolang u dit apparaat op de automatische stand ingesteld
heeft staan.
Voor de meest optimale werking van uw vloerverwarming kunt u het beste (eenmalig) de
gewenste temperatuur instellen en de thermostaat op deze temperatuur laten staan.
Doordat de gehele vloer wordt opgewarmd alvorens de lucht in uw woonruimte opwarmt,
duurt het enige tijd voordat uw woonruimte is opgewarmd. Dit systeem functioneert dan
ook anders dan systeem met radiatoren.
Zodra uw thermostaat ingeschakeld staat, blijft uw badkamerradiator doorverwarmen. Uw
badkamerradiator is in 2 gevallen uitgeschakeld:
1. Wanneer uw thermostaat is uitgeschakeld. In dat geval is het aan/uit teken ( ) grijs
gekleurd in plaats van groen.
2. Wanneer u de knop op uw badkamerradiator naar ‘0’ draait.
Mocht u in verschillende ruimten in uw appartement een verschillende temperatuur wensen,
dan adviseren we u om de deuren tussen deze ruimten gesloten te houden.
Door diverse factoren kan het zijn dat de temperatuur in uw woonruimte hoger wordt dan
gewenst. Het is in dit geval het meest effectief om uw woonruimte te koelen door tijdelijk
het buitenraam open te zetten.
We doen ons uiterste best om eventuele gebreken voor u op te lossen. Mocht u graag
informatie wensen inzake de status, dan kunt u hiervoor bij voorkeur mailen naar
verhuur@woldringverhuur.nl.

Met vriendelijke groet,

Woldring Verhuur

