
Belangrijke informatie. 
 

 

Brandbeveilingsinstallatie. 

In de woning hangen in de diverse ruimten luidsprekerboxen. Via deze boxen wordt u 

gewaarschuwd bij een calamiteit. Deze luidsprekerboxen boxen mogen niet losgekoppeld 

worden van de muur. 

Als de luidsprekerboxen door u worden losgekoppeld moet de brandbeveiligingsinstallatie 

opnieuw worden ingesteld. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht. 

 

Fietsenkelder. 

De fietsenkelder heeft een beperkte capaciteit. U dient uw fietsen in de berging te 

plaatsen. De fietsenkelder is bedoeld om de fietsen van de huishoudens met meer dan 

dan twee personen te kunnen plaatsen. 

Op dit moment is er al in de fietsenkelder een capaciteitsprobleem. Het Bestuur van de 

Vereniging van Eigenaren Rokade is aan het onderzoeken hoe het gebruik van de 

fietsenkelder gereguleerd kan worden. 

 

Verhuisschema. 

In de centrale hal hangt een verhuisschema. Op dit schema kunt u aangeven wanneer u 

gaat verhuizen. Dit is van belang omdat verhuizingen een groot beslag leggen op de 

liften. Bij meerdere verhuizingen op één dag komen er logistieke problemen. 

Uitgangspunt is maximaal twee verhuizingen per dag. 

 

Website. 

Rokade heeft een website www.derokade.eu . Op deze website komt een button voor de 

huurders. Alle informatie betreffende uw woning is dan op deze website te vinden. 

 

Energie en water 

Na de sleuteloverdracht dient u de meterstanden op te nemen en als klant aan te melden 

bij een energieleverancier. Voor de levering van water moet u contact opnemen met 

Evides. (telefoon 0900-0787). 

 

Naambordje. 

In de huurdersmap zit een aanmeldingsbrief voor een naambordje. Hier zijn geen kosten 

mee gemoeid. 

 

Onderhouds ABC. 

In de huurdersmap zit een onderhouds ABC. Deze onderhouds ABC is voor u een leidraad 

wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw woning en alle bijkomende zaken, 

zoals warmtepomp en dergelijke. Voor uw keuken is er ook een map. 

 

Vloerbedekking. 

Belangrijke informatie hierover staat in het informatieblad verwarmingsinstallatie 

Rokade. Voor aanvullende informatie kunt altijd contact opnemen met Van’t Hof Rijnland 

Vastgoedmanagement BV. 
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