
DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  
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ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
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ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
✓ Schilderwerkzaamheden  

 
 

NAAM:  

 

ADRES:  
 

E-MAIL:  

 

TELEFOON:  

 

HANDTEKENING:      DATUM:   

Persoonlijke gegevens en handtekening voor akkoord De grote kleine letters 
Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al in uw 

woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het hele pakket aan 

maatregelen  zolang het technisch uitvoerbaar is.  

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor dit pakket volledig voor haar 

rekening. Er wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. U kunt met de 

maatregelen wel besparen op uw energierekening.  

Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden netjes en veilig worden uitgevoerd 

door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 

het gaat. 

Kijk voor meer informatie op: www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/ 

 

 

Controleer  de vooraf ingevulde gegevens en pas deze zo nodig aan. 

Vul het formulier verder in en stuur een duidelijke foto of scan van 

het getekende formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl.  

 

Heeft u geen e-mailadres? Gebruik dan de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor woensdag 15 juni.  



DEELNAMEFORMULIER  

Totaalpakket Beneluxlaan –Londenstraat—Osnabruckstraat 
 
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas   
✓ Gevelisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
✓ Herstel len voegwerk  
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door gecertificeerde aannemers en installateurs.  

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat bepaalde 

ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd over welke ruimtes 
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