
Beste huurder,  

Onderstaand leest u nieuwe informatie over het wonen in “de Woldring Locatie”. 

Parkeren scooter: 
Inmiddels parkeren veel huurders hun scooter op hun eigen gehuurde parkeerplek. Toch zien we dat 
er nog een aantal scooters rondzwerven op de plekken die niet als parkeerplek zijn aangewezen of 
zelfs op de parkeerplaats die door medebewoners zijn gehuurd. Dit is natuurlijk niet toegestaan!  
Indien je nog geen parkeerplaats hebt gehuurd dan kun je die bij ons aanvragen voor zolang er nog 
plaatsen beschikbaar zijn. Wil je géén parkeerplaats huren dan verzoeken wij je jouw scooter elders 
buiten “de Woldring locatie” te plaatsen.  

Parkeren auto’s : 
De parkeerplaatsen op de begane grond van “de Woldring Locatie” zijn ook in gebruik genomen. 
Parkeer je auto op je eigen nummer en houdt rekening met elkaar door je auto netjes binnen het 
parkeervak te parkeren. Zorg ervoor dat niet alleen jij, maar ook je medehuurder nog uit de auto kan 
stappen. 

Parkeren motoren : 
We hebben voor motoren ook een speciale parkeerplaats ingericht, zodat je deze veilig en 
verantwoord op de parkeerplaats kunt parkeren.  

Mocht je nog geen parkeerplaats voor jouw voertuig hebben, maar wil je deze wel graag parkeren? 
Stuur dan even een mailtje naar verhuur@woldringverhuur.nl om te vragen naar de mogelijkheden. 
Heb je al wel een contract ontvangen, maar deze nog niet getekend? Stuur het z.s.m. retour. 

Corona : 
Zoals iedereen wel gemerkt heeft, zijn de maatregelen voor wat betreft het Coronavirus verlengt. 
Dit betekent ook dat de fitnessruimte in ieder geval nog gesloten blijft totdat de RIVM bekend maakt 
dat fitness centrums weer open mogen. 
We krijgen veel vragen of er ook materiaal uit de fitness geleend kan worden, helaas is dit niet 
mogelijk. Op internet zijn veel alternatieve fitness trainingen te vinden. 

Met het advies vanuit de overheid om er vooral niet op uit te gaan, betekent dit ook dat er meer 
mensen thuis zullen zijn. We krijgen regelmatig meldingen dat er een rooklucht bij mensen in of om 
huis hangt, terwijl ze niet roken. Het is niet toegestaan om uit het raam te roken.  Het weggooien van 
een opgerookte sigarettenpeuk is natuurlijk ook niet toegestaan. Gebruik als je wilt roken de 
daarvoor aangewezen rookplekken. Laten we het wonen in “de Woldring Locatie” voor iedereen zo 
plezierig mogelijk houden. 

Nu iedereen meer thuis is, zal er in en rondom de Woldring locatie ook wat meer ‘leef geluiden’ 
aanwezig zijn. Leef geluiden zullen voor iedereen te accepteren zijn, maar hierin horen we liever 
geen meldingen over overlast van harde geluiden/muziek, vele mensen die over de vloer komen 
waar luidruchtig mee gesproken wordt en daarnaast ook niet het zwerfafval rondom de Woldring 
locatie.  
Houdt hierin rekening met elkaar, er zijn mensen die thuis werken of thuis met hun studie bezig zijn.  
Mocht je een keer rondom de Woldring locatie zitten, het verzoek om alle afval wat dan overblijft 
mee te nemen en op te ruimen. 

Mochten er zaken voorkomen die gezien worden, spreek dan ook elkaar hier op aan. 

Conform de richtlijnen van de overheid zullen we nog geen afspraken bij ons op kantoor doen, 
uitzonderingen daar gelaten. Mocht je vragen/opmerkingen hebben, kan je ons natuurlijk wel bellen 
of mailen. 

Temperatuur woonruimte: 
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De temperatuur in de woonruimte kan hoger zijn dan normaal. Dit komt omdat er meer mensen de 
gehele dag thuis zijn en er meer verwarmd wordt. Ook de temperatuur buiten is wat hoger.  

Wil je de woonruimte koelen?  
Zet dan je thermostaat lager en koel zoveel mogelijk door de ramen open te zetten. Doordat de 
temperatuur ’s nachts nog zo laag is, is het technisch niet mogelijk om de koeling van het gebouw al 
te activeren. Het verschil tussen verwarmen en koelen is dan namelijk te groot. 

Ventileren : 
Wanneer je je Climarad systeem op een automatische stand hebt staan wordt je woonruimte goed 
geventileerd. Houd er wel rekening mee, dat wanneer je de droger aan hebt of je was in de 
woonruimte hangt te drogen, dat je dan extra moet ventileren. Dit kan je doen door je raam open te 
zetten. 

Inventarisatie onvolkomenheden : 

We zijn bezig om de onvolkomenheden van alle wooneenheden te administreren. Mocht je dit nog 
niet hebben ingestuurd, doe dat dan voor woensdag 8 april! 

Woldring Verhuur verzamelt de onvolkomenheden die door jullie op deze inventarisatielijst ingevuld 
worden en geeft deze door aan de aannemer. De aannemer neemt ter zijner tijd contact met jullie op 
om de onvolkomenheden voor je op te lossen. In verband met de Corona crisis zal het oplossen meer 
tijd vragen dan normaal. We vragen hiervoor jullie begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

Woldring verhuur 

 

 
 

 


