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Noordse Bosje 14-16-18 te Hilversum 
FAQ/Meest gestelde vragen   

 

 

Aanpassingen in de woning (ZAV) 

Verzoeken tot wijzigingen in de woning kunt u indienen bij de opzichter  

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

Voor informatie over het ZAV-beleid van de Alliantie verwijzen u naar: www.de-alliantie.nl 

 

Afval 

U kunt t.z.t. gebruik maken van de ondergrondse container voor uw huisafval. Binnenkort ontvangt 

u pasjes voor toegang van de ondergrondse containers. Voor informatie over het aanbieden van 

grof vuil (bijvoorbeeld laminaat, verpakkingsmaterialen, restanten verf, etc.) kunt u terecht bij de 

GAD: https://www.gad.nl/mijn-afval/scheidingsstations/adressen-en-openingstijden-

scheidingsstations/ 

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

 

Afzuigkap 

Het plaatsen van een afzuigkap is mogelijk, maar dit mag dan alleen een motorloze of 

recirculatiekap zijn.  

 

Is er een aansluiting voor de afwasmachine/vaatwasser? 

Nee, er is geen vaatwasseraansluiting aanwezig. Indien u een vaatwasseraansluiting wilt, dient u 

deze door een erkend installateur te laten aanbrengen. De kraan dient te worden aangebracht, het 

stopcontact en deze moet aangesloten worden op een aparte groep in de meterkast. Voor de afvoer 

kan gebruik worden gemaakt van het afvoerpunt in de gootsteenkast. 

 

Elektrisch Koken  

Er is een perilex- aansluiting (2 fase/230 V)  in de woning aanwezig. Er kan maximaal een 

kookplaat van 7360 W (7,3 KW) worden aangesloten. 

 

Videofoon 

In de woningen bevindt zich een videofoon  t.b.v. de deuropenerinstallatie. Deze videofoon mag u 

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

alle bewoners daar last van hebben.  

 

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. De CAI-aansluiting bevindt zich in de woonkamer. 
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Keuken 

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

met de leverancier Howden Keukens. Zij zijn gevestigd in Amsterdam-Duivendrecht. Wel dient u 

hiervoor  een ZAV-aanvraag in te dienen bij de opzichter van de Alliantie. 
 

Mag ik een schotel plaatsen? 

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

 

Mechanische ventilatie + natuurlijke ventilatieroosters 

Uw woning is voorzien van mechanische ventilatie. 

Daarnaast zitten er roosters in de gevel voor natuurlijke ventilatie. 

 

Meterstanden 

Op het moment van de sleuteloverdracht is er water en elektriciteit 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.  

 

Parkeren 

Het gebouw is voorzien van een, onder het gebouw gesitueerde, parkeergarage met 38 

parkeerplaatsen. 

Daarnaast zijn 14 parkeerplaatsen beschikbaar op het, aan de achterzijde gelegen, parkeerdek. 

Bewoners krijgen op vertoon van een op het woonadres geregistreerd kenteken, toegang met dat 

kenteken tot de parkeervoorzieningen. 

Kentekenregistratie en autorisatie toegang parkeervoorzieningen loopt via een medewerker van de 

Alliantie Regio Gooi en Vechtstreek. 

 

Er zijn in het woongebouw meer woningen dan parkeerplaatsen aanwezig. 

Maar vooralsnog gaat de Alliantie er toch van uit dat er voor alle bewoners met een auto een (niet 

vaste) parkeerplaats beschikbaar zal zijn. 

 

Plinten 

In de woning zijn plinten aanwezig. 

 

Centrale verwarming 

In het appartementencomplex is collectieve verwarming middels Pellet kachels inclusief radiatoren. 

Bemeten middels een stadsverwarmings-set per appartement. De thermostaat hangt in de 

woonkamer . 
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PV panelen 

Er zijn 3 zonnepanelen gekoppeld aan uw woning. De zonnepanelen leveren energie terug aan uw 

woning. De meterkasten bevinden zich buiten de woning. Hierin zit een slimme meter waarop de 

stand van de teruglevering te zien is. U moet dit ook melden bij de door u gekozen leverancier van 

elektra om voor teruglevering in aanmerking te komen. Het vermogen per zonnepaneel is 270wp 

volgens berekening. 

 

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 t.z.t. de richtlijnen en kleuren verstrekken. 

 

 


