Groningen, 02-03-2020

Beste huurder,
Onderstaand leest u nieuwe informatie over het wonen in de Woldring Locatie.
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Binnenkort is het niet meer toegestaan om brommers, scooters en/of motoren op het
afgesloten parkeerterrein te parkeren tenzij u een scooter parkeerplaats huurt. Er zijn in
totaal 30 parkeerplaatsen te huur voor een bedrag van € 25,00 inclusief BTW per maand.
Voor het huren van een scooter parkeerplaats geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het
eerst maalt’. U heeft tot 13e maart a.s. de tijd om dit te regelen. Daarna worden scooters etc.
die clandestien staan geparkeerd, verwijderd van het parkeerterrein.
Auto’s mogen niet geparkeerd worden op het (privé) parkeerterrein achter het
kantoorgebouw van Woldring Verhuur / Dental Clinics.
Denk erom dat u geen spullen in de meterkast plaatst. Dit geeft namelijk een verhoogd
brandgevaar en is vanuit dat oogpunt niet toegestaan. Verder kan het opslaan van spullen in
de meterkast schade met zich mee brengen aan bijvoorbeeld de watermeter of
waterleidingen.
We verzoeken iedereen nogmaals om de branddeuren op de hiervoor bestemde
kleefmageneten te laten zitten. Drangers mogen nooit worden gedemonteerd of onklaar
gemaakt!
Storingsmeldingen aan de liftinstallaties kunt u rechtstreeks doorgeven aan de 24 uurs
storingsdienst van Orona via telefoonnummer: 0172 44 61 11. Bij het doorgeven van de
storingsmelding dient u door te geven: uw naam, adres en telefoonnummer. Houdt er
rekening mee dat er voor loze storingen kosten worden berekend. De kosten van loze
meldingen worden op de melder verhaald!
We willen iedereen dringend verzoeken om geen onbekenden binnen te laten, zowel via de
intercom als ‘meelopers’. De afgelopen tijd hebben we meerdere meldingen gehad dat er
onbekenden zijn binnengelaten, wat door velen als niet veilig wordt ervaren. Bij onraad of
ongewenste personen in het gebouw kunt u bellen naar het ‘geen spoed nummer’ van de
politie: 0800-8844.
Denk erom dat u een energieleverancier gecontracteerd heeft voor uw elektriciteit (en
water). Zo voorkomt u een afsluiting van elektriciteit en de aanzienlijke kosten die gemoeid
gaan met het heraansluiten van de elektriciteitsvoorziening.
Roken in het gebouw en haar directe omgeving is verboden! Dit uitgezonderd op de drie
aangewezen rookplaatsen. Deze bevinden zich naast (dus niet direct vóór) beide
hoofdingangen en tussen de tribunetrap aan de waterkant van het gebouw. Wanneer u in
uw woonruimte rookt, mag u hier in geen geval andere bewoners mee tot last zijn!
U kunt een ticket aanmaken bij Projectkeukens voor defecten aan uw: keuken,
badkamermeubel, wasmachine aansluiting en/of douchedeur. Dit kunt u doen via:
http://www.projectkeukens.nu/support/.
De Gemeente Groningen heeft ons nogmaals verzocht om bij iedereen te benadrukken dat u
de afvalzakken in de ondergrondse container dient te deponeren. Wanneer u uw afvalzak
naast de container plaatst, riskeert u een boete.

Met vriendelijke groet,

Woldring Verhuur

