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voor huurders van Servatius december 2014

Buren in het zonnetje
Mevrouw Mayke Bons-Cornelissen is huurder van Servatius
en woont sinds 2001 aan de Appiushof in Daalhof. Vier jaar
geleden kreeg ze Jeroen van de Wier en Johan Meesen als
nieuwe bovenburen. Het klikte direct. “Ik beschouw ze als mijn
jongens,” legt mevrouw Bons uit, “altijd even gezellig een praatje
maken en als we elkaar een paar dagen niet gezien hebben,
wordt er even gebeld of alles nog in orde is.” Jeroen beaamt
dit: “Wij boffen met een buurvrouw als Mayke. Tijdens de verbouwing hebben we best veel lawaai gemaakt, maar ze stond
klaar met koffie en met praktische hulp.”

/	Servatius
komt thuis
Servatius is een andere organisatie
geworden. Niet radicaal anders, eerder
terug naar de basis. Wij kiezen voor onze
kerntaken: het zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag
en midden inkomen. Bij deze visie hoort een
andere manier van communiceren en een
nieuwe uitstraling. Of liever gezegd, een
aangescherpte uitstraling, want we blijven
herkenbaar Servatius. We willen het
alleen opener, duidelijker en klantgerichter gaan doen.

Ons logo heeft een slogan gekregen:
Servatius.Thuis. Omdat Thuis is waar het
allemaal om draait. Servatius zorgt voor de
plek waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Maar dit doen we niet alleen. Zorgen
voor een thuis is naar onze mening iets dat
je samen doet met bewoners, partners en
collega’s. Iedere dag weer. Samen kun je
namelijk meer dan je denkt.

/	Opruimen in
Jeroen en Johan houden de tuin van mevrouw Bons bij,
planten nieuwe bloemetjes en zorgen dat alles er netjes
uit ziet. Ze nemen boodschappen uit België, die in Nederland niet verkrijgbaar zijn, voor hun buurvrouw mee.
Engelen zijn het, volgens mevrouw Bons. “Het is geen
moeite,” verklaart Johan, “we maken het vooral gezellig
samen.” “Inderdaad,” vult Jeroen aan, “we hebben zelfs
een korfje aan een touw waarin we spullen van boven
naar beneden en omgekeerd kunnen hijsen. Ooit hebben
we spontaan een oud-en-nieuw samen met Mayke en
Maykes zus doorgebracht. Wat hebben we gelachen!”
Mevrouw Bons vond dat “haar jongens” wel eens in het
zonnetje gezet mochten worden. Ze overhandigde hen,
mede namens Servatius, een boeket bloemen als dank.
Jeroen en Johan zijn er blij mee. “Een prachtige bos,”
zegt Jeroen, “maar de volgende keer zetten wij Mayke in
het zonnetje! Dat verdient ze ook!”

Wyckerpoort

/ Uw buurtgenoot in
het zonnetje zetten?
Met deze rubriek willen we huurders, die zich inzetten om het
wonen in het complex of omgeving gezelliger of veiliger te maken,
in het zonnetje zetten. Organiseert uw buurvrouw bijvoorbeeld
activiteiten, doet uw buurman voor iedereen klusjes of kent u een
huurder die op een andere manier altijd klaarstaat?
Laat het ons weten!
Stuur een email naar communicatie@servatius.nl
of bel met Martine Balt 043 - 328 43 19.
Dan zetten wij ook úw buurtgenoot in het zonnetje!

In de Generaal Eisenhowerstraat konden
bewoners overtollig huisraad uit hun ruime
kelders en afval uit de tuin kwijt in containers. Servatius stelde deze containers
beschikbaar ter compensatie voor de overlast rondom de sloop van de Noordkop.
Maar liefst 80 m3 aan afval werd met deze
opruimactie afgevoerd. Een geslaagde dag
voor bewoners én Servatius.

/ Avond van
		 de Participatie
Servatius werkt samen met betrokken
huurders die een actieve rol spelen in
wijken in Maastricht en in Eijsden. Zij
vormen het bestuur van Servaassleutel,
zijn lid van een bewonerscommissie of
Bewonerskracht in hun wijk. Vrijwilligers
die zich inzetten voor een leefbare woonomgeving en met Servatius in gesprek zijn.
Wij waarderen deze inzet enorm en daarom organiseerden we op 17 november jl.
de Avond van de Participatie. De avond
stond in het teken van informeren,
amuseren, maar zeker ook inspireren.
Eén van de ambities voor 2015 is dat bewonerscommissies en Bewonerskrachten elkaar makkelijker weten te vinden en van elkaar kunnen leren. Om dit te ondersteunen bieden wij hen
het digitaal platform aan van iZiDone. iZiDone verbindt mensen en brengt vraag en aanbod
in een online omgeving samen. Talenten, vaardigheden en initiatieven van buurtgenoten
liggen binnen één druk op de knop onder handbereik om te delen. Zo kan bijvoorbeeld een
initiatief van een bewonerscommissie in Heugemerveld, gemakkelijker overgenomen worden
door een commissie in Malberg. Dat is handig!

Oproep

/	Servaassleutel 
		 zoekt nieuwe
		 bestuursleden
/ Stroomuitval?
		 Doe de stekkerproef!
Bij stroomuitval kunt u een
reparatieverzoek indienen
bij Servatius. Mocht de elektriciën echter constateren
dat de storing door uw eigen
apparatuur of door uzelf is
veroorzaakt, dan komen de
kosten alsnog voor uw rekening.

Huurdersvereniging Servaassleutel is dé vertegenwoordiger namens alle huurders
van Servatius. Servaassleutel heeft ruim 3000 leden en voert regelmatig overleg met
de directie van Servatius. Daarnaast vragen we de huurdersvereniging ook regelmatig
om advies over bepaalde onderwerpen, zoals de huurverhoging, het sociaal plan,
het onderhoud en de begroting. Servaassleutel is op zoek naar nieuwe leden voor
het bestuur. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met huurdersvereniging
Servaassleutel, 043-3261663 of mail naar info@servaassleutel.nl.
Openingstijden kantoor Servaassleutel:
maandag en woensdag van 10.00 uur – 12.00 uur.
U kunt een afspraak maken met één van de bestuursleden.

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan om bij kortsluiting
en/of stroomuitval eerst zelf de stekkerproef te doen. Deze werkt zo:
1	Schakel alle groepen en de aardlekschakelaar in de meterkast uit of verwijder
de zekeringen van de groepen.
2	Haal in de gehele woning alle stekkers uit de stopcontacten en zet de lampen uit.
Vergeet daarbij de tuin en de berging niet.
3	Schakel de groepen en de aardlekschakelaar opnieuw in de meterkast in.
4	Plaats één voor één de stekkers weer in het stopcontact. Zet hierbij de apparaten
ook één voor één aan en wacht tot deze aanslaan. Vergeet daarbij ook niet de
lampen aan te zetten.
5	Valt de stroom opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact
stopt of een apparaat aanzet? Dan veroorzaakt dit apparaat waarschijnlijk de storing.
U moet dit apparaat repareren of vervangen.
6	Als geen enkel apparaat een probleem geeft, kan er ook sprake zijn van overbelasting.
Dit is het geval wanneer u teveel apparaten tegelijk op één stroomgroep heeft aanstaan.
Als u bovenstaande stappen heeft doorlopen en geen oorzaak voor de stroomuitval
heeft gevonden, dan is er waarschijnlijk iets met de elektra-installatie aan de hand.
U kunt dan bij Servatius een reparatieverzoek indienen via de website www.servatius.nl
of telefonisch 043 – 328 4545.

/ Servatius gaat
elektrisch!
Verderop in deze huurdersinfo leest u dat
Servatius bezig is met het verduurzamen
van het woningbezit, onder andere aan
de Oosterweertlaan in Heugem en de
Mergelweg op Sint Pieter. Daarnaast
zijn we gestart met duurzaam vervoer.
Er rijden al vijf 100 % elektrische
Servatius-auto’s rond.
Elektrische Renaults en hybride Toyota’s
De bedoeling is dat Servatius geleidelijk het gehele verouderde wagenpark vervangt door
de meest duurzame typen voertuigen die er momenteel op de markt zijn. Zo hebben we
de Renault Zoe gekozen voor het dagelijks werk in Maastricht en Eijsden. Deze 100% elektrische auto met een actieradius van 140 km heeft geen uitstoot en een minimale milieubelasting. Daarnaast rijden er eveneens vijf Toyota’s Auris van Servatius rond. Deze hybride
wagens zijn beschikbaar voor grotere afstanden. Op termijn worden ook de onderhoudsbussen vervangen door bussen van de meest duurzame variant.
Leefomgeving en milieu
Met de aanschaf van deze elektrische en hybride auto’s draagt Servatius bij aan de doelstelling van de gemeente Maastricht: verbetering van de luchtkwaliteit en een klimaatneutrale stad in 2030. Daarnaast stimuleert Servatius het gebruik van openbaar vervoer en de
fiets. Ons kantoor is voorzien van warmtepompen, zelfdenkende energiezuinige verlichting
en goede isolatie. Met al deze maatregelen levert Servatius een positieve bijdrage aan een
beter milieu en betere leefomgeving.

/ Onder het spoor door!
De spooronderdoorgang tussen Limmel en
Nazareth is klaar. In november jl. werd de
tunnel onder grote belangstelling geopend.
De overweg en het soms lange wachten behoren tot de verleden tijd. Beide wijken zijn
nu goed verbonden.
De opening van de tunnel vond plaats door een gezamenlijke druk op de knop door Servatius
en de andere partners (Woonpunt, Gemeente Maastricht, het Rijk en Prorail). Een groot aantal
omwonenden trok daarop door de nieuwe tunnel, voorafgegaan door de Mestreechter fanfaar
Sint Joezep. De mooie, breed opgezette tunnel heeft op de ene wand de voertuigen van
inwoners van Limmel en Nazareth, en op de andere wand hun adressen in reliëf. De wanden
worden verlicht door ledverlichting in wisselende kleuren, ontworpen en vormgegeven door
Michiel Kluiters. De verlichting gaat aan zodra iemand in het donker de tunnel passeert.

/	Bent u op
		 zoek naar
		 een ruimte
		 om te huren?
Wij verhuren meerdere ruimtes in Op de Cour. Op de Cour is een gebouw voor de
gemeenschap van Eijsden. In dit multifunctionele gebouw komen verschillende
functies bij elkaar. De voorzieningen zijn in eerste instantie gericht op kinderen van
0 tot 12 jaar. Naast de vaste gebruikers als de basisscholen Tangram en Cramignon,
peuterspeelzaal Roelekeboel, MIK met kinderdagverblijf Kwik en Flup en de buitenschoolse opvang Oiga, bibliotheek, GGD/GKD, Trajekt en Servatius, kunt ook u gebruik
maken van dit gebouw. Servatius verhuurt meerdere ruimtes met afmetingen tussen
de 53m2 en 71m2 gelegen op de eerste en tweede etage. Bent u geïnteresseerd in
de mogelijkheden van deze ruimte of wilt u graag een bezichtiging inplannen?
Neem dan contact op met Marianne Meessen en/of Véronique Raemaekers
Bereikbaar via: 043-3284300 of m.meessen@servatius.nl en/of
v.raemaekers@servatius.nl

/ De Mergelweg
		 in de renovatie
Elke dag zijn er aan de Mergelweg op
Sint Pieter 75 bouwvakkers bezig om de
woningen van Servatius te renoveren.
Een grote operatie die een nauwkeurige
planning vergt en vaak wat aanpassingsvermogen van de bewoners vraagt.
Maar het resultaat mag er straks zijn!

Zoals het er nu naar uitziet is de renovatie van de Mergelweg rondom maart/april 2015 afgerond.

/	Stadslandbouw
in Wyckerveld
Gezonde groenten en kruiden uit eigen wijk,
is dat mogelijk? Jazeker. Het is nog niet
zeker, maar het ziet er naar uit dat een
perceel in Wyckerpoort tijdelijk gebruikt
kan gaan worden voor Stadslandbouw.
Aan de Kolonel Millerstraat, waar een
groot aantal woningen afgebroken is, ligt
een mooi stuk grond zonder voorlopige
bestemming. Servatius stelt grond beschikbaar en heeft het terrein zo opgeleverd dat
het voor deze activiteiten geschikt is.
Goede grond
De Maastrichtse grond is tegenwoordig niet zo geschikt voor groenteteelt, omdat op de
meeste plekken de bodem verontreinigd is. Stadslandbouw pakt het daarom anders aan:
de groenten en kruiden worden veilig geteeld in grote houten bakken met goede landbouwgrond. Dit gebeurt al succesvol op meerdere plaatsen in Nederland. Daarnaast is tuinieren
een mooie manier om elkaar te ontmoeten.

Woningen worden met deze renovatie een stuk energiezuiniger gemaakt. Dak en spouwmuur
worden goed geïsoleerd en de vernieuwde kozijnen voorzien van HR++ glas. Hierdoor wordt
het energielabel van de woningen verbeterd van D/E naar B. Dat scheelt de bewoners straks
enorm in hun energienota.
Voor de binnenzijde van hun woning hebben de bewoners kunnen kiezen welke onderdelen
ze willen laten renoveren. Dat heeft betrekking op een badkamer, keuken, toilet of meterkast. Tevens krijgt elke woning voorzieningen die voldoen aan het politiekeurmerk, waardoor
de woning voor de bewoner veiliger wordt. Voor sommige renovatieonderdelen betalen de
bewoners een huurverhoging.
Servatius heeft na overleg met de projectcommissie (bewonersvertegenwoordiging) er voor
gekozen om tijdens de renovatieperiode een relaxwoning en wisselwoningen ter beschikking
te stellen. In deze woningen kunnen bewoners de overlast ontvluchten.
In en rondom de woningen op de Mergelweg zijn een aantal beschermde diersoorten
aangetroffen. Het gaat hier om vleermuizen, steenmarters, gierzwaluwen en huismussen.
In het kader van Flora en Faunawetgeving is Servatius verplicht om deze dieren vooraf,
tijdens en na de renovatie op te vangen. Dat betreft voorzieningen die tijdelijk of permanent
van karakter zijn.

De eerste blokken woningen zijn aan de buitenkant al gerenoveerd.

De praktijk
Een aantal lokale initiatiefnemers heeft zich verenigd onder de naam 50/50 B Green en onderzoekt of het perceel aan de Kolonel Millerstraat ook als Stadslandbouwgrond kan worden
ingericht. De bedoeling is dat er tussen de 200 en 400 houten bakken beschikbaar komen,
die voor een prijs rond de € 2,50 per bak gehuurd kunnen worden. Hierin kan men eigen
groenten telen. Ook is het plan dat er een adviseur komt, die landbouwbeginners op
gang helpt.
Meer informatie?
Wellicht gaat het proefproject Stadslandbouw al in het voorjaar van 2015 van start.
Bent u geïnteresseerd in dit initiatief of zou u een rol willen vervullen om anderen
wegwijs te maken in het zelf tuinieren, neem dan eens contact op met :
Harry Ummels, projectleider van het Leger des Heils:
h.ummels@legerdesheils.nl of 06-22999159.

/	Renovatie
		 Oosterweert-			
		 laan afgerond
De duurzame renovatie van 84 appartementen aan de Oosterweertlaan is
succesvol afgerond. Op 20 november
werd samen met huurders, aannemer
en onderaannemers de renovatie in een
gezellige ambiance afgerond. “Het was
soms afzien, veel lawaai en stof maar als
ik in mijn nieuwe keuken sta dan denk ik
dat ik ergens op bezoek ben. Ik ben ook erg
blij met mijn nieuwe balkon, heerlijk meer
ruimte om ook eens met bezoek buiten
te zitten.” Aldus enkele bewoners van
de Oosterweertlaan.

voor

Energie: van een F naar een A
Gedurende de acht maanden die het project geduurd heeft, werden de appartementen onder
andere energiezuinig gemaakt. Er is veel aandacht besteed aan het isoleren van de woningen.
De appartementen hebben een enorme sprong gemaakt van een gemiddeld energielabel F
naar het huidige gemiddelde energielabel A. De hiervoor noodzakelijke huurverhoging wordt
gecompenseerd door de verwachte lagere energiekosten. Dus goed voor het milieu en goed
voor de beurs.
Modern, mooi en veilig
Maar er is meer gebeurd dan alleen het energiezuinig maken. Zo zijn de keukens, badkamers
en toiletten vervangen en gemoderniseerd waar nodig en geisers vervangen door HR-combiketels. Een bijzondere ingreep is het vervangen van de balkons geweest, deze zijn nu breder,
en daardoor een stuk gebruiksvriendelijker. Daarnaast zijn ook de entrees vernieuwd. Ze
bestaan nu uit meer glas en zijn voorzien van automatische deuropeners en een spreekluisterinstallatie met videosysteem. Rondom het complex zijn de voetpaden verlegd. Het geheel
oogt mooier en draagt bij aan een beter veiligheidsgevoel.
Huurders beslisten mee
Een afvaardiging van huurders is bij het hele proces nauw betrokken geweest. De projectcommissie bestond uit 10 personen. Een afvaardiging hiervan nam ook deel aan de bouwvergaderingen met de aannemer. Een aantal meningen en adviezen zijn meegenomen in de
uiteindelijke uitvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn de kleurkeuze voor trappenhuizen en
voordeuren, het uitbreiden van de entrees en het wijzigen van de draairichting van de deuren
bij het plaatsen van de nieuwe entrees.
De intensieve samenwerking met huurders is goed bevallen. Uiteindelijk weten huurders
als dagelijks gebruiker van de woning vaak prima welke aanpassingen of verbeteringen
gewenst zijn.
In de projecten die komende jaren gaan opstarten zullen we steeds met de huurders
samen een projectommissie oprichten, waardoor we huurders intensief betrekken bij
het renovatieproces.

na

/ Sjiek en sjoen,
		 samen doen
In de afgelopen weken zijn diverse brandgangen in Mariaberg opgeruimd. Het zijn
vaak vergeten stukjes niemandsland. Toch is het veilig en prettig als ook dit stukje
woonomgeving er schoon en netjes uitziet. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in
de eerste instantie bij de bewoners zelf.
De ene buur neemt zijn plicht echter serieuzer dan de ander. Om de bewoners tegemoet te
komen heeft Servatius, samen met Trajekt, een aantal opruimacties georganiseerd. Hierbij
verzorgde Servatius het materiaal en werkten jongeren onder begeleiding van Trajekt samen
met bewoners aan de brandgangen.
Het laatste opruimweekend vond plaats op 15 en 16 november. De samenwerking verliep
prima en de jongeren uit de buurt leerden de oudere buurtbewoners kennen. De brandgangen zien er nu weer netjes uit! Het project wordt geëvalueerd om te kijken of het
volgend jaar wordt herhaald.

RESTZAK

/ Feestelijke en veilige feestdagen

Servatius wenst
u fijne en gezellige
feestdagen en een
gezond en gelukkig
2015 toe! Graag
tot ziens in het
nieuwe jaar!

Het einde van de decembermaand is in zicht. Voor velen betekenen de feestdagen een gezellig
samenzijn met familie en vrienden
en gezamenlijk lekker eten in een
sfeervol versierde woning. Wij geven u graag tips hoe u deze mooie
dagen met een goed gevoel veilig
door kunt brengen.

• 24 december om 16.00 uur gesloten
• 1e Kerstdag en 2e Kerstdag
zijn wij gesloten
• 31 december om 16.00 uur gesloten
• Nieuwjaarsdag en 2 januari 2015
zijn wij gesloten
• 5 januari zijn wij vanaf 16.00 uur
gesloten
Verlichting
Geef de voorkeur aan ledlampjes voor uw feestverlichting. Deze verbruiken zeer weinig energie en gaan
lang mee. Vergeet niet de verlichting uit te schakelen
als u van huis of naar bed gaat. Kaarsen geven vaak
de mooiste sfeerverlichting, maar zijn zoals bekend
ook zeer brandgevoelig. Zet de kaarsen in een stevige, onbrandbare houder, plaats ze niet in de buurt
van brandbare objecten zoals kerstboom of gordijnen
en zorg ervoor dat kinderen en huisdieren er niet
bij kunnen. Laat kaarsen nooit branden als er geen
volwassenen in de ruimte aanwezig zijn.

De openingstijden zijn van maandag
t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.
Reparatieverzoeken
T(043) 328 45 45
Voor reparatieverzoeken voor uw cv,
glasschade en rioolontstoppingen kunt
u rechtstreeks contact opnemen met
onderstaande bedrijven:
Cv-storing
Op of bij uw cv-ketel zit een onderhouds-sticker
of -boekje. U kunt zelf rechtstreeks bellen met
de installateur.
Glasschade
Rob Felix Glas T(043) 343 08 86
(voor huurders uit Maastricht)
Trichtglas T(043) 361 36 15
(voor huurders uit Eijsden)
Rioolverstopping
RRS (0475) 311 311

Twitter www.twitter.com/Servatius_NL
Youtube www.youtube.com/user/ServatiusMaastricht
Colofon
Tekst Servatius en KransCommunicatie
Foto’s Philip Driessen, Aron Nijs
Focuss22 Jean Pierre Geusens en Servatius
Ontwerp Ontwerpbureau B2B
Druk Multicopy Parkstad
Eindredactie Servatius
Heeft u opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze
HuurdersInfo? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar
communicatie@servatius.nl. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen
geen rechten worden ontleend.

servatius.nl

1.	Sluit uw woning altijd goed af.
Ook als u maar even weg bent.
	U wilt even snel naar de winkel om een kleine
boodschap te doen. Boven staat er nog een raam
open, maar u neemt niet de tijd om deze even
af te sluiten, want “u bent toch maar even weg”.
Juist hiervan maken inbrekers gebruik.
2. Zorg voor voldoende binnen- en buitenverlichting
	Inbrekers staan niet graag in de belangstelling. Daarom
is het belangrijk dat de gevel van uw huis vanaf de straat
te zien is. Hou de begroeiing in de voortuin laag, en zorg
voor buitenverlichting, bij voorkeur een lamp die aanspringt zodra er beweging is. Dit kan ook bijvoorbeeld
de buren alarmeren, als zij weten dat u niet thuis bent.

In verband met de feestdagen
gelden er aangepaste openingstijden:

Servatius Wonen & Vastgoed
Postbus 1150, 6201 BD Maastricht
Wim Duisenbergplantsoen 41, Maastricht
T(043) 328 43 00 | servatius@servatius.nl

Voorkom een inbraak tijdens de ‘donkere dagen’
Traditiegetrouw is dit de tijd van het jaar
waarin de meeste inbraken worden gepleegd.
Daarom hier vijf inbraak preventietips voor
de donkere dagen…

Oliebollen bakken
Na het bakken van oliebollen is het frituurvet of
de olie niet meer bruikbaar. Spoel frituurvet of olie
nooit door het riool. Het vet stolt als het afkoelt en
kan zo het riool verstoppen. Gebruikt vet of gebruikte
olie kunt u, afgekoeld, in een lege bak of fles opvangen en inleveren bij de milieustations. Ook zijn er in
de buurten soms ophaalacties, maar deze
verschillen per wijk.
Vuurwerk
Oudejaarsnacht vergt wat vuurwerk betreft enige
voorbereiding. Houd ramen en deuren gesloten,
en huisdieren binnen. Haal uw afvalcontainers en
vuilniszakken binnen, en laat geen papier staan.
Als u zelf vuurwerk afsteekt, steek dit dan niet af
op locaties waar mensen er last van hebben,
zoals de algemene ruimte van een complex.

3. Wees niet behulpzaam bij het opklimmen
	Haal losliggende ladders en vuilnisbakken weg
en leg ze vast op een plek waar ze niet gebruikt
kunnen worden om op te klimmen naar een
plat dak of raam op de eerste verdieping.
4.	Verstop geen sleutels buiten
op “geheime plekken”
	Sleutels onder deurmatten of bloempotten zijn
niet verstopt. Dit zijn plekken waar inbrekers als
eerste kijken of er sleutels verstopt liggen. Dit
zou extra vervelend zijn, omdat veel verzekeraars
de schade niet uitbetalen wanneer er geen
inbraakschade is.
5. Zorg voor stevig inbraakwerend
hang- en sluitwerk
	Een goed slot is voorzien van het politiekeurmerk,
te herkennen aan het SKG-logo. Hoe meer sterren
in dat logo staan, hoe beter de bescherming is.
	Goede sloten zijn onder andere verkrijgbaar bij grote
bouwmarkten. Hoe ingewikkelder het slot, hoe
lastiger voor een inbreker om binnen te komen.

Goed verzekerd het nieuwe jaar in
Zijn uw verzekeringen nog up-to-date? Bent u verzekerd voor inbraak en diefstal? Controleer het en
begin met een gerust hart aan 2015. Met een woningbrand of lekkage kan het voorkomen dat bezittingen onherstelbaar beschadigd raken. Inbraak
komt helaas overal voor. Als blijkt dat u niet goed
verzekerd bent, is de schade aan of het verlies van
uw eigendommen nergens te verhalen.
Tijdelijke huisvesting, nodig door brand- of andere
schade, is geen taak van Servatius. De oplossing?
Een inboedelverzekering dekt de schade die aan
uw inboedel is ontstaan door storm-, brand-, inbraak- en waterschade en is daarom voor iedereen
een noodzaak. Tevens zorgt een inboedelverzekering voor opvang als u tijdens het herstellen van uw
woning er niet meer kunt wonen. Deze verzekeringen zijn er al vanaf een paar euro per maand. Kijk
voor een goede vergelijking van de tarieven op
www.independer.nl.

