
1. U mag bij de plaatsing niet in of door de kozijnen boren. U mag 
alleen in de voegen van het metselwerk boren.

2. Bij woningen die gevelisolatie met stuclaag hebben, is het 
niet toegestaan om in de gevel te boren. U kiest dan voor een  
andere bevestiging.

3. Een airconditioning mag u niet aan de voorkant van de woning 
of flat plaatsen. Plaats deze aan de achterkant van uw woning. 

4. Bij het bevestigen van de airconditioning mag geen onherstel-
bare schade ontstaan aan de woning of het woongebouw.

5. U mag niet boren in (Trespa) dakranden.
6. U bevestigt de airconditioning stevig, zodat er geen gevaar 

bestaat voor losschietende onderdelen (bijvoorbeeld bij harde 
wind of storm). U sluit hiervoor een extra WA- verzekering af.

7. De airconditioning plaatst u binnen de erfgrenzen. 
8. U maakt alleen gebruik van RVS bevestigingsmiddelen (Roest 

Vast Stalen).
9. Werkzaamheden aan de elektrische installatie laat u uitvoeren 

door een erkend installateur.
10. Er mag geen doorvoer door de muur worden aangebracht.

11. De kosten voor het plaatsen en onderhouden van de aircondi-
tioning is voor uw eigen rekening. U onderhoudt de aircondi-
tioning zelf en zorgt ervoor dat deze in goede technische staat 
blijft.

12. Als Tablis Wonen onderhoud aan de woning moet uitvoeren en 
de airconditioning voor deze werkzaamheden verwijderd moet 
worden, verwijdert u deze zelf en op eigen kosten. Ook het ter-
ugplaatsen van de airconditioning doet u zelf. 

13. Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan ont-
staan uit het aanbrengen van een airconditioning en mogelijke 
gevolgschade door een verkeerd aangebrachte verandering.
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14. Als u gaat verhuizen kan de airconditioning door de nieuwe 
huurder worden overgenomen.  U noteert deze overname op 
het overnameformulier. Tablis Wonen is hierin geen partij. Als 
de nieuwe huurder de voorziening niet wil overnemen, verwi-
jdert u de airconditioning. Eventuele schade aan de woning 
(aan de gevel en wanden) herstelt u zelf.

15. Als de airconditioning overlast veroorzaakt bij uw buren, geeft 
Tablis Wonen u opdracht deze te verwijderen. 

16. U ontvangt van Tablis Wonen geen vergoeding voor de aan- 
gebrachte airconditioning.
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