
Gemak

Heeft u geen tijd of twee linkerhanden? 

Vindt u het lastig om een beroep te doen op 

anderen? Dan is het fijn dat u niet na hoeft te 

denken wat u moet doen als er iets stuk is. 

U belt Woningbedrijf Velsen. Eén telefoontje is 

genoeg; wij voeren de werkzaamheden voor u 

uit. Of wij bieden u een goed alternatief. 

Zekerheid 

U betaalt voor Solide een paar euro per 

maand. Daarna komt u nooit meer voor 

onverwachte kosten te staan. Moet er iets 

worden gerepareerd, dan betaalt u géén 

materiaal of voorrijkosten. Dat biedt zekerheid.

Kies voor gemak en zekerheid 
Afvoer verstopt? Toiletbril stuk? Ruit gebroken? Cv-ketel bijvullen. 

Als u lid bent van Solide, voert Woningbedrijf Velsen de klus voor u uit. 

Net zoals nog dertig andere werkzaamheden. Lid worden heeft veel 

voordelen. Solide zorgt voor gemak en zekerheid. U belt en wij komen.

Deskundig

U kent Woningbedrijf Velsen al omdat u 

een woning van ons huurt. U kent onze werk-

wijze. En wij kennen uw woning. We weten 

wanneer hij gebouwd is en welke materialen 

er zijn gebruikt. Dus sturen we de vakman 

die het beste past bij de klus. Met Solide 

krijgt u altijd een specialist in huis.

Extra voorzieningen

Bent u minder mobiel? Wilt u handgrepen en 

beugels in de douche, bijvoorbeeld? Of een 

verhoogd toilet? Met Solide regelen wij dat 

zo voor u. U betaalt de materiaalkosten. Het 

arbeidsloon nemen wij voor onze rekening. 

Advies

Twijfelt u wat er moet gebeuren? Weet u 

niet of de reparatie wel onder Solide valt? 

Neem dan gewoon even contact op. Onze 

vakmensen denken met u mee en helpen 

u graag verder.  

Solide =  

         geen verborgen (meer)kosten, geen geknoei, geen gezeur.  



Meer informatie 

Solide is er voor uw woonplezier. Wilt u 

precies weten welke werkzaamheden 

onder Solide vallen en aan welke regels wij 

ons houden? Kijk dan op www.wbvelsen.nl. 

Of vraag de informatie bij ons op. 

Aanmelden 

Is Solide interessant voor u? Meldt u dan 

nu aan, dan regelen wij het snel voor u. 

Website: www.wbvelsen.nl, ga naar Solide 

(linkermenu) en vul het formulier in.

Of bel: (0255) 56 62 77

…voor uw woonplezier!

…woonplezier verzekerd!

Solide…


