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Samen verantwoordelijk volgens de wet

Uw huurwoning heeft onderhoud nodig. De grotere

klussen doet Trivire, maar het klein dagelijks

onderhoud moet u zelf doen. Als u weinig tijd heeft

of niet van klussen houdt, kies dan voor ons

Serviceabonnement. Gemakkelijk én voordelig.

Aanvragen is eenvoudig via www.trivire.nl. Uw

Serviceabonnement gaat dan direct in.

Volgens de wet zijn de onderhoudstaken voor uw

huurwoning verdeeld. Trivire regelt de grotere

klussen, bijvoorbeeld de cv-ketel vervangen, het

onderhoud van het dak en het schilderwerk aan de

buitenkant. Het klein dagelijks onderhoud moet u

zelf doen. Die taakverdeling staat in het Burgerlijk

Wetboek, boek 7, artikel 240. De huurder heeft

‘zorgplicht’ voor een huurwoning en de verhuurder

heeft een ‘instandhoudingsplicht’. Wat er precies

valt onder de zorgplicht, staat in het ‘Besluit

kleine herstellingen’. Dit besluit is onderdeel van

uw huurovereenkomst. U hoeft deze wet en dit

besluit zelf niet uit te pluizen. Dat hebben wij voor

u gedaan. In onze folder ‘Onderhoud: wie betaalt

wat?’ ziet u in een kruisjeslijst wat Trivire betaalt,

wat u zelf betaalt en wat onder het Service-

abonnement valt. Dat is het grootste deel van het

klein dagelijks onderhoud, dat u normaal

gesproken zelf moet doen.

Kies voor gemak met een Serviceabonnement

Klein dagelijks onderhoud: sommige mensen

draaien er hun hand niet voor om. Maar misschien

doet u niet graag kleine onderhoudsklusjes, of

bent u er niet handig in. Dan is een

Serviceabonnement de oplossing. Met dit

abonnement kiest u voor gemak. U betaalt elke

maand een klein bedrag. Trivire komt in ruil

daarvoor het meeste klein dagelijks onderhoud

voor u doen. Een Serviceabonnement dekt alle

kosten van reparaties die onder het abonnement

vallen: materiaal, voorrijkosten en uurloon. U

betaalt niets bij.

Op www.trivire.nl ziet u wat het

Serviceabonnement per maand precies kost. In

onze folder ‘Onderhoud, wie betaalt wat?’ ziet u in

een kruisjeslijst wat onder het Serviceabonnement

valt.

Serviceabonnement afsluiten?

Een Serviceabonnement heeft veel voordelen:

U betaalt een vast bedrag per maand

Bij aanmelding gaat uw abonnement meteen in

Trivire voert de reparaties deskundig uit

U komt niet voor onverwachte kosten te staan

Sluit snel en eenvoudig een Serviceabonnement af

via www.trivire.nl en u bent direct lid van het

Serviceabonnement.

Reparatie nodig? Ga naar www.trivire.nl

Heeft u een reparatieverzoek? Geef dit dan door

via www.trivire.nl. U maakt hier direct een afspraak

om het gebrek te laten verhelpen. Voor

spoedeisende problemen ook ’s avonds en in het

weekend kunt u bellen met onze storingsdienst via

telefoonnummer 078 633 16 00. Zo mogelijk

maken we direct een afspraak voor de reparatie.

Soms komt er eerst een medewerker van Trivire

kijken wat er precies aan de hand is. En als het

nodig is, schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf

in.

Kies voor
gemak met het

Service-
abonnement!
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Voorwaarden van het

Serviceabonnement   

 

Artikel 1 - Lidmaatschap 

1.1 Het Serviceabonnement is een fonds dat

huurders van Trivire de mogelijkheid biedt om

bepaalde klussen waarvoor de huurder verant-

woordelijk is – het klein dagelijks onderhoud –

tegen betaling van het maandelijkse abonnements-

geld door Trivire te laten uitvoeren. De werkzaam-

heden waar het abonnement betrekking op heeft,

staan in de folder ‘Onderhoud: wie betaalt wat?’

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van het

Serviceabonnement van Trivire. Door zich aan te

melden via www.trivire.nl, verklaart de huurder

akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.3 Uitdrukkelijk uitgesloten van het Service-

abonnement is het verhelpen van gebreken die het

gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid,

opzettelijk toegebrachte schade, onoordeelkundig

gebruik of ruwe bewoning door huurder, huis-

genoten of personen voor wie de huurder

aansprakelijk is.

1.4 Zelfaangebrachte veranderingen vallen niet

onder het Serviceabonnement. Trivire repareert of

vervangt alleen de zelfaangebrachte veranderingen

die tot de standaarduitrusting van de woning

behoren. Dat gebeurt op basis van de

standaarduitrusting en met standaardmaterialen.  

 

Artikel 2 – Deelnemingsduur en opzegging 

2.1 Het lidmaatschap van het Serviceabonnement

gaat in op de dag waarop de aanmelding via

www.trivire.nl is ontvangen. De betaling gaat in op

de eerste dag van de eerstvolgende maand na

ontvangst van de aanmelding.

2.2 Deelname aan het Serviceabonnement wordt

met de huurder overeengekomen voor de duur van

minimaal één jaar (gerekend vanaf het moment van

betaling), waarna de overeenkomst stilzwijgend

voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Deelname aan het Serviceabonnement eindigt

van rechtswege na beëindiging van de huurover-

eenkomst of door het opzeggen via www.trivire.nl,

met inachtneming van een opzegtermijn van 1

maand.

 

Artikel 3 – Betaling 

3.1 De door de huurder te betalen vergoeding voor

deelname aan het Serviceabonnement wordt

tegelijk met de maandelijkse huur bij vooruit-

betaling voldaan.

3.2 Over de betaalde maandelijkse vergoedingen

vindt geen jaarlijkse verrekening plaats.

3.3 Trivire verantwoordt aan de Huurdersraad en in

haar jaarverslag de kosten en opbrengsten van het

Serviceabonnement. De Huurdersraad heeft

instemmingsrecht op de verhoging of verlaging

van het maandelijkse abonnementstarief. Trivire

kondigt een wijziging van het abonnementstarief

ten minste één maand van tevoren schriftelijk aan

bij de huurders. Huurders hebben de mogelijkheid

om hun deelname aan het Serviceabonnement te

beëindigen als ze niet kunnen instemmen met een

eventuele prijsverhoging.

3.4 Als de huurder de maandelijkse huur en

daarmee ook de bijdrage voor het Service-

abonnement niet betaalt, behoudt Trivire zich het

recht voor om deelname aan het Service-

abonnement per direct te beëindigen.  

 

Artikel 4 – Uitvoering werkzaamheden

4.1 De abonnee blijft verantwoordelijk voor het

klein dagelijks onderhoud en moet noodzakelijke

reparaties of vervanging van onderdelen zelf

melden bij Trivire.

4.2 Trivire bepaalt of een onderdeel wordt

gerepareerd of vervangen en kiest welk materiaal

hiervoor gebruikt wordt.

4.3 De werkzaamheden die voortkomen uit het

Serviceabonnement, worden uitgevoerd tijdens

kantooruren, in beginsel binnen 5 werkdagen in

overleg met de huurder, mits levertijden dit

toelaten.
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Nog vragen? 

Heeft u nog vragen? Kijk op www.trivire.nl/

serviceabonnement of stuur een e-mail naar

wonen@trivire.nl. U kunt ook informeren bij ons

Klantcontactcentrum via 078 633 16 00. Trivire is

op werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.
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