
Gedurende de huurperiode 
Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende onderhoudsregels op te volgen tijdens de 

huurperiode:

•   Installaties, leidingwerk en afvoeren dienen vorstvrij gehouden te worden;

•   Bij verstoppingen dient u zelf een (lokaal) ontstoppingsbedrijf in te schakelen. De kosten 

hiervoor zijn voor eigen rekening;

•   In de units mag niet geboord of gespijkerd worden;

•   Indien er een lamp of tl-balk stuk gaat dient u deze zelf te vervangen. De kosten hiervoor 

zijn voor eigen rekening;

•   U dient het gebouw naar goed gebruik schoon te houden.

Na afloop van de huurperiode
Aan het einde van de huurperiode verzoeken wij u vriendelijk om te zorgen voor de 

volgende zaken:

•   Bezemschoon opleveren van de unit;

•   Graag de boiler(s) aftappen, zie hiervoor de achterzijde van deze huisregels;

•   Zorg ervoor dat elektra, gas, waterleiding en riolering zijn ontkoppeld;

•   Sanitair graag schoon achterlaten en na afsluiting van het water doorspoelen (zodat 

reservoir leeg is);

•   Alle sleutels van het gebouw dienen aanwezig te zijn;

•   Vergeet niet zelf uw verzekering en onderhoudscontract op te zeggen.

Technisch mankement
Mocht er zich onverhoopt een technisch mankement voordoen, anders dan hierboven 

omschreven, dan verzoeken we u om naar de website www.jansnel.com/servicemelding 

te gaan. Wanneer u daar het serviceformulier invult, zullen we zo spoedig mogelijk het 

probleem voor u oplossen. 

Calamiteiten
In het geval van een calamiteit kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: 

0031 (0)348 47 37 41. In het geval van een calamiteit buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen met ons servicenummer 0031 (0)6 54 92 11 57.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
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De kleine boilers leeg laten lopen. Dit doet u 

door de kraan open te zetten nadat de unit is 

afgesloten van het water. De boiler is leeg als er 

geen water meer uit de kraan komt. 

Bij de grote boilers zitten blauwe hendels die 

men open moet zetten. Op de afbeelding 

hiernaast staan de blauwe hendels dicht.

Op de afbeelding hiernaast staan de blauwe 

hendels open. Om het laten leeglopen te 

versnellen, moet men alle watertappunten 

openzetten.
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