
Reparatie-
verzoek

Dat kan op de volgende manieren:

● via Mijn Tablis Wonen: Uw woonzaken zó geregeld!

● u vult het reparatieformulier in op www.tabliswonen.nl

● u stuurt een e-mail naar info@tabliswonen.nl

● telefonisch

● aan de balie op werkdagen tussen 
 8.30 uur en 12.30 uur.

Bij het melden van een reparatie, plannen onze medewerkers een 
afspraak met u. Zij geven op 2 uur nauwkeurig aan wanneer onze 
medewerker Technische Dienst bij u is. Wanneer we een aannemer 
inschakelen voor reparaties neemt deze contact met u op om de 
afspraak in te plannen. Ook zij geven op 2 uur nauwkeurig aan 
wanneer de medewerker bij u is.

Spoedreparatie of storingen buiten openingstijden
Gaat het om een spoedreparatie, zoals een gaslekkage, 
waterlekkage of heeft u geen stroom in de woning, neem dan 
telefonisch contact met ons op: (0184) 44 48 44. Buiten de 
openingstijden kunt u spoedeisende reparatieverzoeken, die niet 
tot de volgende werkdag kunnen wachten, doorgeven aan de 
wachtdienst van Tablis Wonen, (0184) 44 48 44.

Kosten
Woningcorporaties hoeven niet alle reparaties gratis uit te voeren. 
De huurder heeft ook zelf onderhoudstaken. Klein dagelijks 
onderhoud is voor rekening van de huurder. In ons onderhouds-
ABC staat welke werkzaamheden uitgevoerd worden op kosten 
van Tablis Wonen en welke voor rekening van de huurder zijn. Het 
onderhouds-ABC vindt u op onze website.

Zelf regelen
Niet alle reparaties of storingen hoeft u bij Tablis Wonen te melden. 
In het overzicht op de achterkant van deze kaart staat bij welke 
storing u welk bedrijf  kunt bellen. 



De meest actuele telefoonnummers staan altijd vermeld 
op www.tabliswonen.nl

Reparatie  Telefoon Internet

Huurgeisers en boilers 
Eneco Installatiebedrijven 088 895 50 00 www.eneco.nl

Scharnieren en sloten 
van kunststof en 
aluminium buitenkozijnen 
SKK Kozijnwacht* 085 303 84 32 www.skk.nl

Glasbreuk   www.samenwerking
Samenwerking glasverzekering  0800 022 61 00 glasverzekering.nl
  
Mechanische ventilatie  
Bevico 088 400 95 60  www.bevico.nl

Verstoppingen afvoer / riool 
Riool Reinigings Service (RRS)  (010) 292 14 14 www.rrs.nl

Individuele cv-installaties 
Werkendamse 
Verwarmingscentrale (WVC) (0183) 50 27 55 www.wvc.nl

WKO-installatie Havenkwartier
Deelgebied A 
Vaanster 0900 822 67 837 www.vaanster.nl

Drinkwater  
Oasen  (0182) 59 37 72 www.oasen.nl

Electriciteit en gas 
Openbaar elektranet en 
openbare verlichting                
Stedin – Wijklijn 140184 www.stedin.nl
Openbaar gasnet                                             
Stedin – Nationaal storingsnummer 0800 9009

Warmtenet 
HVC  0800 482 36 37

Centrale antenne  
Ziggo 0900 1884 www.ziggo.nl

Politie, brandweer, 
ambulance (spoed) 112

Politie algemeen (geen spoed)  0900 8844

* (uitvoering werkzaamheden vindt plaats op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur) 

mei 2022

Reparatie-
diensten


