
Groningen, 02-12-2019 
 
Beste huurder, 
 
 
Onderstaand leest u nieuwe informatie over het wonen in de Woldring Locatie. 
 

• We verzoeken u om voorzichtig om te gaan met uw aanrechtblad in de keuken. U dient deze 
niet te belasten. Dat wil zeggen, leun of sta niet op het aanrechtblad! Eventuele schade die 
door uw eigen toedoen wordt veroorzaakt, is tevens voor uw eigen rekening. 

• Hierbij nogmaals het verzoek om uw fiets op de hiervoor aangewezen genummerde 
fietsparkeerplek te parkeren. Plaats uw fiets a.u.b. niet voor één van beide hoofdingangen. 

• Roken is nergens toegestaan, behalve bij de daarvoor aangewezen gebieden. Dit is naast de 
beide hoofdingangen en bij de ingang aan de waterzijde naar het parkeerterrein. U dient 
sigaretten te deponeren in de asbakken in de grond (Drop Pit). Deze bevinden zich bij de 3 
aangewezen rookplekken. In aanvulling hierop is het uitdrukkelijk niet toegestaan om direct 
voor de hoofdingang te roken. Andere niet rokers kunt u hiermee tot last zijn. 

• In de fitnessruimte is nu een mogelijkheid om een ciruittraining onder begeleiding te volgen:  
Wij zijn Johannes van Dalsen en Amilcar Sillé. Sporten is al van jongs af onze onze passie en 

een belangrijk onderdeel van ons leven! Het trainen, coachen en begeleiden van sporters 

geeft ons enorm veel voldoening en plezier. We zijn beide werkzaam bij verschillende 

sportscholen in Groningen als gecertificeerde trainers. 

Mocht jij op zoek zijn naar professionele begeleiding bij het sporten, neem dan gerust contact 

op. Hopelijk maken we snel kennis en zie we jou bij de circuittraining!  

Tot snel! 

• Indien u het idee heeft dat de tag niet reageert (bij uw 
appartements- voordeur) dan kunt u meerdere dingen proberen: 

o De deur even stevig aantrekken voordat u deze nogmaals 
probeert te ontgrendelen. 

o Biedt de tag rustig aan door deze plat tegen de tekst 
‘SimonsVoss’ aan te drukken. Houdt de tag enige tijd 
(minimaal 1 of meerdere seconden) in deze positie. 

o U kunt de tag nogmaals proberen ‘op te laden’ door deze 
aan te bieden bij één van de Smart Relais (foto rechts 
hiernaast). Deze bevinden zich over het algemeen bij de 
gemeenschappelijke deuren: buitendeuren, fitnessdeur en/of 
fietsingangen straat- en waterzijde. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Woldring Verhuur 
 



 


