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Discushof te Almere  
FAQ/Meest gestelde vragen   

https://www.de-alliantie.nl/over-de-

alliantie/projecten/almere/discushof/ 

 

 
 

Aanpassingen in de woning (ZAV) 

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

Aanvragen voor zelf aangebrachte voorzieningen dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij het 

regiokantoor of via de website www.de-alliantie.nl 

https://www.de-alliantie.nl/faq/woningverbetering-en-aanpassingen-c35042/wat-is-een-zelf-

aangebrachte-voorziening-zav-q255232/ 

 

 

Afval 

U kunt gebruik maken van de ondergrondse container voor uw huisafval. Voor informatie over het 

aanbieden van grof vuil (bijvoorbeeld laminaat, verpakkingsmaterialen, restanten verf, etc.) kunt u 

terecht bij de Gemeente Almere: www.almere.nl/wonen/afval/recyclingperrons.  

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

 

Hallofoon (indien van toepassing) 

In de woningen bevindt zich een hallofoon  t.b.v. de deuropenerinstallatie. Deze hallofoon 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  (Bribus) van de keuken . Wel dient u hiervoor  een ZAV-aanvraag in te dienen bij 

de opzichter van de Alliantie. 

De keuken heeft een ordernummer. Dit ordernummer staat op de onderkasten van de keuken of is te 

achterhalen via Bribus: 0315-651745. 

De verkooppunten voor losse kasten en onderdelen zijn Pontmeyer, Stiho en Bouwmaat. Het is wel 

verstandig vooraf een afspraak te maken. 

De adressen zijn te verkrijgen via onderstaande link: 

Bribus keukens dealer locator. 

 

Afzuigkap 

Het plaatsen van een afzuigkap is mogelijk, maar dit mag dan alleen een motor loze afzuigkap zijn.  

 

Is er een aansluiting voor de afwasmachine/vaatwasser? 

Plaatsen van een kleine vaatwasser (geen standaard maat) in het keukenkastje  is mogelijk. U dient 

hier t.z.t. wel toestemming voor te vragen bij de opzichter van de Alliantie. 

Let op! de keuken moet hier op worden aangepast! 

 

▪ Afgedopte wateraansluiting voor de vaatwasser in keuken. 
▪ Aparte groep in groepenkast voor de vaatwasser aanwezig. 

▪ Elektrapunt voor vaatwasser is aanwezig. 

 

Elektrisch Koken  

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

van 7300 W (7,3 KW) worden aangesloten. 

 

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 en 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. De standen van 

de stadsverwarming worden na sleuteloverdracht door het overdrachtsteam doorgegeven aan Nuon 

Warmte. 

 

https://www.bribus.nl/tools/dealer-locator
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Parkeren 

U kunt parkeren op eigen terrein en in openbaar gebied.  

 

Plinten 

Er zijn geen plinten aangebracht in uw woning. 

 

Verwarming 

In uw woning  is centrale verwarming aanwezig middels radiatoren en  stadsverwarming. De 

thermostaat hangt in de woonkamer . 

 

Zonnepanelen 

Aantallen conform EPC- berekening aangesloten op de CVZ-meter van het complex. 

 

Zonwering/screen plaatsen   

Aan de buitenzijde van de woningen kan geen zonwering of screens worden geplaatst. Uiteraard kunt 

u in de woning wel screens plaatsen. 

 

 


