
1.  De kap van de zonwering is van geanodiseerd of gemoffeld 
aluminium en het doek is kleurecht en gemaakt van rot- en 
schimmelvrij dralon.

2. U monteert de zonwering op het metselwerk.
3.  U mag niet in of door de kozijnen boren. 
4.  Bij woningen die ISPO (gevelisolatie) mag niet in de gevel 

worden geboord. U moet dan voor een andere bevestiging 
kiezen. 

5.  Het frame van een screen moet van geanodiseerd of gemoffeld 
aluminium zijn. 

6.  De bediening mag een slinger, bandopwinder of een 220 volt 
elektromotor zijn. 

7.  Het doek is van gepolivinyliseerd glasvezel.
8.  Bij woongebouwen is zonwering alleen toegestaan aan de 

balkonzijde.
9.  Staanders mogen niet in de vloer bevestigd worden.

10. Het plaatsen en onderhouden van zonwering, rolluiken en 
screens is voor uw eigen rekening.

11. Als Tablis Wonen onderhoud aan de woning moet uitvoeren en 
de zonwering, screen of rolluik moet voor deze werkzaamheden 
worden verwijderd, moet u zelf en op eigen kosten het 
aangebrachte verwijderen en terugplaatsen.

12. Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die 
kan voortvloeien uit het plaatsen van zonwering of andere 
gevolgschade door een ondeugdelijk aangebrachte voorziening. 

13. Als u gaat verhuizen kan de nieuwe huurder de door u 
aangebrachte verandering overnemen. De huurders regelen 
dit onderling door het invullen en ondertekenen van een 
overnameformulier. Tablis Wonen zal zich hier niet in mengen. 
Als de nieuwe huurder de voorziening niet wil overnemen dan 
verwijdert u deze. 
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14. Wanneer de zonwering niet meer in goede technische staat is, 
moet u deze, ondanks een mogelijke overname, verwijderen.

15. Per woongebouw zijn er afspraken gemaakt over de kleur van 
de zonwering. Deze kleur staat vermeld in de brief. 

16. U ontvangt geen vergoeding voor de aangebrachte zonwering. 
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