DE V-METERS
VAN DE VESTE
DAARMEE VERGROOT JE JE WOONGENOT

We willen graag dat je fijn woont in het huis dat je van ons huurt. Dus als je plannen hebt om je woongenot

Wil je dat we een verbetering voor je aanbrengen die niet hierboven wordt genoemd en ben je benieuwd of je daarvoor al dan

te vergroten, helpen we je daarbij graag. Wil je bijvoorbeeld iets verbeteren aan je badkamer of je keuken?

niet je V-meters kunt inzetten? Neem dan even contact op met onze woonconsulent.

Een nieuwe binnendeur plaatsen of dubbele beglazing aanbrengen? En wil je dat door ons laten uitvoeren?
Maak daarbij dan gebruik van je opgebouwde V-meters. Als je genoeg V-meters hebt opgebouwd, kost het
je niets!

HOE WERKT HET?
We belonen goed huurderschap met zogenoemde V-meters. Voor elk jaar dat je je huis bij ons huurt, krijg je honderd punten.
Die zijn samen honderd euro waard. Aan het begin van elk jaar krijg je van ons een opgave van je nieuwe tegoed. Dat tegoed
staat op jouw naam (en op die van een eventuele medehuurder) en is niet overdraagbaar. Iemand anders kan er dus geen
gebruik van maken.
Als je verhuist naar één van onze andere huizen, verhuizen alle opgebouwde (en niet gebruikte) punten met je mee.

WAARVOOR KUN JE JE V-METERS GEBRUIKEN?
Je kunt ze inzetten voor alle blijvende verbeteringen van je huis die – zoals wij dat noemen – aard- en nagelvast zijn. Van een
reparatie tot een complete renovatie en alles daartussenin. Bijvoorbeeld:
Het verbeteren van je keuken. Bijvoorbeeld een nieuw aanrechtblad, nieuwe kranen, nieuwe tegels en bestaande kastjes
vervangen of uitbreiden.
Het verbeteren van je sanitair. Bijvoorbeeld een nieuw toilet, toiletgarnituur, douchegarnituur, een douchecabine, tegelwerk
kranen en een fontein.
Reparaties aan kranen, elektra en schakelmateriaal.
Het plaatsen van nieuwe binnendeuren, deurbeslag en hang- en sluitwerk.
Het vernieuwen of aanbrengen van een buitenwaterkraan, een CV-ketel, een dakraam, dubbel glas, isolatie, vensterbanken
of radiatoren.
Het uitbreiden van elektrische installaties.
Het schoonmaken van ventilatieroosters.
Ongediertebestrijding.

EN WAARVOOR NIET?
Je kunt ze niet gebruiken voor:
Regulier planmatig onderhoud.
Schilderwerk binnen.
Behang.
Stucwerk.
Stoffering.
Tuinaanleg.
Het verwijderen van zelf aangebrachte (on)roerende veranderingen, zoals vloerbedekking of een tuinhuisje.
Je kunt het inzetten van je V-meters voor een deel combineren met een bijbetaling van maximaal 25 procent van de totale
kosten, of met een beperkte maandelijkse huurverhoging. Onze woonconsulent vertelt je graag alles over de mogelijkheden.

VOORWAARDEN
Aan ons V-metersysteem zijn de volgende voorwaarden verbonden:
V-meters worden nooit uitgekeerd in de vorm van geld.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze onderhoudsmedewekers of door een door ons ingehuurde aannemer.
Je kunt je V-meters dus niet inzetten als je zelf de werkzaamheden wilt (laten) uitvoeren.
De verbeteringen horen bij de woning en worden eigendom van De Veste. Je kunt ze niet meenemen bij een verhuizing.
Mocht er in de toekomst iets veranderen in ons V-metersysteem, dan bespreken we dat met de huurdersverenigingen.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen? Wil je meer weten? Bel ons dan op (0529) 45 25 88, stuur een mailtje naar hallo@veste.nl, of neem contact
op met je wijkconsulent. We vertellen je graag alles wat je weten wilt.
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