
SANITAIR
Douchegarnituur (spiegel, planchet, 
douchekop/slang en glijstang)

Zelf vervangen spiegel en planchet bij schade door 
eigen toedoen. Vervangen doucheslang, douchekop, 
glijstang.

Vervanging bij slijtage.

Kranen - Reparatie en vervanging.

Wasbak, toiletpot, toiletbril, stortbak Zelf vervangen bij schade door eigen toedoen. Vervanging bij slijtage.

RIOLERING
Riolering Schoonhouden sifons. Vervangen doucheput deksel.

Ontstoppen riolering via het rioolfonds door RRS 
(rechtstreeks contact opnemen).

TRAPPEN
Trapleuning - Vastzetten losse leuning.

Trappen Trapbekleding (aanbrengen en verwijderen). Herstel krakende trap, indien mogelijk.

Vlizotrap - Reparatie en vervanging.

MUREN/PLAFOND/VLOEREN
Kruipruimte - Repareren/vervangen luik.

Vloeren - Repareren/vervangen van kapotte vloeren (o.a. bij kraken 
en veren).

Wanden Verwijderen en aanbrengen wandafwerking (o.a. 
behang, schilderwerk en eigen tegelwerk).
Kleine reparaties aan stucwerk / muren.

Herstel tegelwerk aangebracht door Mijande.
Behangklaar opleveren van de wanden.

ONDERWERP VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE HUURDER

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN MIJANDE WONEN

Telefoonnummers:

Cogas / Nationaal storingsnummer gas en stroom

0800-9009

Gemeente Dinkelland

0541-844100

Gemeente Twenterand 

0546-840840

Glaslijn

0900-2040444

Mijande Wonen

088-8070700

Ongediertebestrijding

Dierplaag control - 0546-563017 (Vriezenveen)

FMB services - 0546-658144 (Vroomshoop)

Laurens Vollenbroek - 06-12875274 (Dinkelland)

Riool Reinigings Service (RRS)

0800-0991313

Service Groep Twente (SGT)

088-4479900

Vitens

0800-0650

Via mijnmijande.nl kunt u 
gemakkelijk, snel en veilig:
• Inschrijven als woningzoekende

• reageren op een woning

• een reparatieverzoek doorgeven en direct een 

 afspraak inplannen 

• uw persoonlijke gegevens wijzigen

• overlast melden

• de huur betalen 

• informatie opvragen

• contact opnemen of een vraag stellen

“In dit overzicht leest u welke 
reparatie wij voor u doen en wat 

u zelf doet” 
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ALGEMEEN
Afval Schoonhouden van eigen woonomgeving en het 

vrijhouden van zwerfvuil.
-

Asbest Asbest (verwijderen) op zelf aangebrachte 
voorzieningen.

Asbest (verwijderen) van het gehuurde.

Erfafscheiding Plaatsen en onderhouden schutting. -

Groenvoorziening Onderhouden voor- en achtertuin. Groenvoorziening rondom appartementen 
(servicefonds).

Ongedierte Bestrijding van ongedierte en insecten. Bij de firma FMB 
krijgt u via Mijande Wonen korting.

Na bestrijding het dichten van gaten en/of kieren. 
Bestrijding van houtworm en zwam als dit de 
constructie aantast.

Straatwerk Herstel van straatwerk in voor- achtertuin. Hiervoor 
kunt u vulzand (geel/zwart) krijgen. Maximaal 2 m3 per 
jaar. Zelf afhalen. Vooraf contact opnemen met Mijande.

Herstellen van straatwerk in achterpaden en in 
bergingen.

DAKEN
Balkon - Herstel bij lekkage en scheuren.

(Plat) dak Schoonhouden van platte daken op het gehuurde 
(schuurtjes e.d.).

Reparatie en herstel van plattedaken/puntdaken.

Dakpannen - Kapotte / missende dakpannen vervangen.

Dakraam - Plaatsen/repareren/lekkage herstellen.

Goten en hemelwaterafvoeren Schoonhouden van dakgoten die bereikbaar zijn met 
een huishoudtrapje.

Lekkage aan dakgoot en regenpijp.  
Schoonmaken van dakgoten eens per twee jaar door RRS 
via servicefonds. Tussendoor door huurder.

Schoorsteen / schouw Verwijderen van de schouw in de woonkamer (op 
aanvraag en in overleg met Mijande). 

Afwerking van wand, plafond en vloer na verwijderen 
schouw.
Reparatie van de schoorsteen (bijv. lood en voegwerk).
Plaatsen van afdekkappen (kraaienkappen).

ELEKTRA
Bel Vervangen batterijen van elektrische bel. Reparatie bel.

Elektra Stekkertest bij stroomuitval door defecte apparatuur. 
Vervangen van stoppen.
Schade veroorzaakt door huurder.

Bij algehele stroomstoring neem contact op met Enexis via 
www.enexis.nl.  
Reparaties in de meterkast, aan stopcontacten in verband 
met veiligheid, die onderdeel uitmaken van het gehuurde.

Elektrische zonnewering Bij eigen zonwering, zelf storing verhelpen. Verhelpen storing of herstel elektrische zonwering 
eigendom van Mijande.

Intercom - Storing intercom.

Lift - Verhelpen storing en reparatie.

Verlichting Verlichting in de woning. Verlichting in centrale ruimtes en noodverlichting.
Verlichting achterpad.
Bij defecte straatlantaarns het lantaarnnummer doorgeven 
aan de gemeente.

Zonnepanelen Reparareren en vervanging panelen en omvormer.

CENTRALE VERWARMING
CV Zelf water bijvullen en ontluchten van het systeem. Bij storing en onderhoud belt u de Service Groep Twente.

Leveren vulslangset door Mijande.

Radiatoren Schoon en roestvrij houden van radiatoren en leidingen. -

ALARMERING
Alarmeringssysteem - Storingen aan het systeem die onderdeel uitmaken van 

het gehuurde.

Rookmelder Vervangen van batterijen. Centrale rookmelders die onderdeel uitmaken van het 
gehuurde en die zijn aangesloten op het lichtnet. 

DEUREN
Automatische deuren - Storing / reparatie en vervanging, elektrische deuropeners.

Binnendeuren Schade aan binnendeuren. 

Schilderwerk aan binnendeuren.

Uitzondering reparatie of vervangen douchedeur. 

-

Brievenbus Vervangen/repareren klep, borstel. -

Hang- en sluitwerk Vervangen en repareren van hang- en sluitwerk bij 
binnendeuren, uitgezonderd slijtage.

Hang- en sluitwerk buitendeuren, deurdrangers en
klemmende deuren.

Sleutels bijbestellen Zoekgeraakte- /afgebroken sleutel zelf bij laten maken. 
In geval van buitensluiting door eigen toedoen kosten 
voor rekening huurder.

-

GLAS
Glasschade Beglazing in/aan zelf aangebrachte voorziening. Dinkelland: U belt direct de Glaslijn.

Twenterand: tijdens kantooruren belt u Mijande, buiten 
kantooruren de Glaslijn.

ONDERWERP ONDERWERPVERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE HUURDER

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE HUURDER

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN MIJANDE WONEN

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN MIJANDE WONEN

GEVELS
Voegwerk Reparatie voegwerk van zelf aangebrachte 

voorzieningen en zelf aangebrachte schade aan 
voegwerk.

Kleine noodzakelijke herstellingen. Het overige wordt 
planmatig uitgevoerd.

AFZUIGING
Afzuigkap van Mijande - Afzuigkap repareren/vervangen (bij open keukens).

Afzuigkap van huurder Zelf repareren/vervangen. -

Mechanische ventilatie Schoonhouden van filters afzuigkap en ventilatiekanalen 
en -roosters.

Bij storing en onderhoud belt u de Service Groep Twente
Vervangen filters mechanishe ventilatiebox (1 x per 2 jaar) 
tegelijk met onderhoud CV.

KEUKEN
Keukenapparatuur Eigen apparatuur zelf repareren/vervangen. Reparatie en vervangen van apparatuur dat eigendom 

is van Mijande.

Keukenblok Schade (brand/schroei) aan het aanrecht veroorzaakt 
door eigen toedoen of derden.

Nastellen van hang- en sluitwerk en kastjes.
Kitranden herstellen.

Kranen - Vervangen en repareren van lekkende kranen.

KOZIJNEN
Kozijnen - Reparatie en vervangen van kozijnen en ramen.

Herstellen houtrot.

Ramen (draaiende delen) - Klemmende ramen herstellen.

Schilderwerk Schilderwerk binnenzijde van de buitenkozijnen. Schilderwerk buitenzijde van de buitenkozijnen.

Tochtprofiel Tochtstrippen binnendeurkozijnen. Slijtage tochtstrippen buitenkozijn.

Vensterbank Zelf repareren van de breuk door eigen toedoen. Breuk door slijtage herstellen.

LEIDINGWERK
Gaslucht Hoofdkraan afsluiten en direct contact opnemen 

met Mijande.
Herstel na de meter door Mijande.
Herstel voor de meter voor Cogas.

Waterlekkage Hoofdkraan afsluiten en direct contact opnemen met 
Mijande.

Herstel lekkage na de meter, voor de meter voor Vitens.

Waterschade Schade in de woning via uw eigen inboedelverzekering 
(o.a. behang, schilderwerk en stoffering).

Herstelwerkzaamheden aan de constructie van het 
gehuurde (o.a. balken, muren, plafonds en isolatie).


