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FAQ/Meest gestelde vragen  Wijngaardschool 

 

Parkeren 

U kunt parkeren op de openbare parkeerplaatsen rond het complex.  

 

Buiten bergingen 

In de bergingen is een lichtpunt met lamp. Er is wandcontactdoos op 220 volt aanwezig gekoppeld 

aan uw eigen woning. (ivm stroomverbruik) 

 

Is er een aansluiting voor de afwasmachine/vaatwasser. 

Er zit een loze leiding t.b.v elektra , een tapkraan en een afvoerpijpje in de gootsteenkast om de 

afwasmachine/vaatwasser op aan te sluiten.  U moet een erkend installateur inschakelen om de 

bedrading door te trekken en een extra groep aan te laten maken in de meterkast.  

 

Let op! de keuken moet hier op worden aangepast! 

 

Mag ik een schotel plaatsen? 

Nee het is niet toegestaan om een schotel te bevestigen of te plaatsen.  

 

Afval 

U kunt t.z.t. gebruik maken van de ondergrondse container voor uw huisafval. Het aanbieden van 

grof vuil (bijvoorbeeld laminaat, verpakkingsmaterialen, restanten verf, etc.) kan bij het 

scheidingsstation van de GAD. Kijk voor meer info op  

https://www.gad.nl/Locaties-en-openingstijden.aspx  

Het juist aanbieden van afval blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner. 

 

Aanpassingen in de woning (ZAV) 

Verzoeken tot wijzigingen in de woning moet u na de sleuteloverdracht indienen bij de opzichter  

van de Alliantie Gooi en Vechtstreek via info@de-alliantie.nl 

 

Keuken 

Wilt u extra kasten bestellen of bijvoorbeeld uw keukenblad verlengen, dan kunt u dit zelf regelen 

met de leverancier van de keuken. In het keukenkastje zit een sticker met de benodigde gegevens. 

Wel dient u hiervoor  een ZAV aan te vragen bij de opzichter.  

 

Plinten 

Er zijn geen plinten aangebracht in uw woning. 

 

Afzuigkap 

Het plaatsen van een afzuigkap is mogelijk, maar dit mag dan alleen een motor loze of recirculatiekap 

zijn.  
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Centrale verwarming 

In uw woning  is centrale verwarming aanwezig en een eigen cv-ketel. De thermostaat hangt in de 

woonkamer . 

 

Koken  

Er is een perilex aansluiting (elektrisch koken)  in de woning aanwezig 

 

Mechanische ventilatie + natuurlijke ventilatieroosters 

Uw woning is voorzien van mechanische ventilatie. Het bedieningspaneel zit in de keuken.  

Daarnaast zitten er roosters in de gevel voor natuurlijke ventilatie. 

 

Meterstanden 

Op het moment van de sleuteloverdracht is er water, elektriciteit en gas aanwezig in de woning.  

Wij nemen samen met u de meterstanden op. Wij raden aan een foto te maken van de opgenomen  

standen. U dient zich dan binnen 5 dagen aan te melden bij een energieleverancier. 

 

Zonwering/screen plaatsen   

Er zijn bepaalde richtlijnen waaraan de zonwering/screen moet voldoen alvorens u deze mag 

plaatsen. Dit is de reden dat u eerst toestemming moet vragen aan de Alliantie. 

De Alliantie kan u de richtlijnen en kleuren verstrekken.  

 

Glasvezel/CAI 

Er is glasvezel tot in de meterkast, u dient zelf een abonnement af te sluiten voor het glasvezel. 

Hiervoor kunt u kijken op www.eindelijkglasvezel.nl . Ook komt er een CAI (tv) aansluiting binnen 

in de meterkast.  

 

Videofoon 

In een aantal woningen bevindt zich een videofoon  t.b.v. de deuropenerinstallatie. De videofoon 

mag u niet van de wand afhalen, dit zal storingen veroorzaken in het gehele intercomsysteem 

waardoor alle bewoners daar last van hebben.  

 

Sleuteloverdracht 

De datum van sleuteloverdracht is bekend. U ontvangt van ons een brief en/of mail met de 

definitieve datum. 


