
DEELNAMEFORMULIER + VOORDEURKEUZE 
Vul dit formulier in  en stuur een duidelijke foto of scan van het getekende 

formulier per mail naar klantenservice@reimarkt.nl of gebruik  

onderstaande QR code om digitaal te ondertekenen.  

Totaalpakket van Kriekenstraat  
Energiebesparende maatregelen: 
✓ HR++ glas  
✓ Gevelisolatie 

✓ Bodemisolatie 

✓ Geïsoleerde voordeur 

✓ HR++ glas in achterdeur 

✓ Mechanisch ventilatiesysteem 

✓ 6 of 8 zonnepanelen (optioneel)  

 

Onderhoudswerkzaamheden* 

Naast bovenstaande maatregelen voeren we tegelijkertijd onderhoud uit aan de 

woning. Dit betreft bijvoorbeeld het schilderen van houten delen buiten en  

herstel van voegen. 

* Onderhoud aan de woning is verplicht en  wordt ook uitgevoerd als u niet  

   meedoet aan de  verduurzaming. 

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.  

Een maand nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd gaat u servicekosten     

betalen. Hierover ontvangt u van Domijn voorafgaand bericht. Servicekosten 

komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.  

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/complexendomijn2023/ 

Kies het aantal zonnepanelen   

□ 6 zonnepanelen. U betaalt €23,- per maand aan  servicekosten 

□ 8 zonnepanelen. Dit kost €31,- per maand aan servicekosten  

□ ik kies voor het verduurzamingspakket zonder zonnepanelen  

□ ik heb al zonnepanelen 

Kies uw nieuwe deur  (type en kleur) 

De voordeur wordt zowel aan de buitenkant als de binnenkant in de gekozen kleur geleverd.  

 □ Type 2  □ Type 3  □ Type 1 

Lichtgroen 

Grijs 

Crème wit 

Grijsbruin  

Opaalgroen 

Oranje 

 □ Ik heb al een geïsoleerde voordeur 


