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BELANGRIJKE ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS
 

  

Stichting St. Jan 
Telefoonnummer    0487 – 509 630 

E-mail      info@stichtingsintjan.nl

Postadres  

Postbus 98

6658 ZH Beneden-Leeuwen

Website

www.stichtingsintjan.nl

     

Storingen 

Tijdens kantooruren    0487 – 509 630

Urgente storingen weekenden

 en buiten kantooruren   0487 – 585 100

 

De Hof 

De Brink

De Burgh

Stichting    St. Jan
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WELKOM 
Van harte welkom in uw nieuwe woning!

Zelfstandig wonen zoals u gewend bent. In de vertrouwde 

omgeving die u kent. Met winkels en voorzieningen op een 

steenworp afstand. En de mogelijkheid om heel eenvoudig 

zorg en ondersteuning aan huis te organiseren als u dat 

nodig heeft. Dat is een woning huren bij St. Jan!

Stichting St. Jan is eigenaar en verhuurder van drie 

kleinschalig opgezette woonlocaties voor senioren met 

een zorgbehoefte in het Land van Maas en Waal: De Hof in 

Druten, De Brink in Ewijk en De Burgh in Beuningen.

Een van deze drie woonlocaties mag u sinds kort uw thuis 

noemen. Om u wegwijs te maken in enkele praktische 

zaken rondom uw nieuwe woning hebben wij dit boekje 

gemaakt. Lees het alstublieft goed door, zodat u op de 

hoogte bent van de bijzonderheden. Mocht u na het lezen 

vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze 

beheerder. Hij is tijdens kantoortijden bereikbaar via 

telefoonnummer 0487 – 509 630. Onze beheerder is u 

graag van dienst.

Wij wensen u heel veel woonplezier!

Stichting St. Jan 

Bert van Lingen

Bestuurder 
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BEVESTIGEN 
VLOEREN EN WANDEN 

Vloeren

Zachte vloeren

Uw woning mag u voorzien van alle soorten vloerbedekking in de categorie ‘zachte 

vloerbedekking’. 

Harde vloeren

Voor het leggen van harde vloeren gelden de volgende regels. 

• Laminaat- en parketvloeren zijn niet toegestaan. Andere vloerbedekking moet 

voldoen aan de eis het geluid met minimaal 10 decibel te verminderen. Zo worden 

zogenoemde contactgeluiden tot een minimum beperkt en wordt het woonplezier 

van u en uw medebewoners gewaarborgd.

• In de betonvloer mag niet gespijkerd of geschroefd worden – in de vloer zijn 

namelijk (verwarmings)leidingen aangebracht.

• De ondervloer mag niet verlijmd worden.

• Deuren in de woning mogen niet worden ingekort.

Let op! 

In de vloer zijn (verwarmings)leidingen aangebracht. Boor daarom nooit in de vloer! Kies 

een vloerbedekking die los gelegd of (aan de randen) verlijmd kan worden.

Wanden

Overleg met beheerder

Vóór het ophangen of bevestigen van voorwerpen aan de muur dient u altijd eerst te 

overleggen met de beheerder in verband met het leidingwerk.

Elektriciteitsleidingen 

In diverse wanden van uw woning zijn elektriciteitsleidingen opgenomen. In het 

algemeen lopen deze leidingen recht boven of onder schakelaars en wandcontactdozen. 

Daarom doet u er veiligheidshalve verstandig aan niet te boren binnen een verticale 

zone van 20 cm aan weerszijden van schakelaars en/of wandcontactdozen tot aan het 

plafond en de vloer.
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GEBRUIK VAN INSTALLATIES
Mechanische ventilatie

De ventielen (afzuigpunten) van de mechanische ventilatie dient u zelf schoon te houden. 

De kunststofventielen kunt u uit het afzuigpunt halen en schoonmaken in een sopje van 

een niet-agressief schoonmaakmiddel. Daarna plaatst u de ventielen weer terug. Let op 

dat de instelling en de plaats van de ventielen niet wordt gewijzigd. Als dit toch gebeurt, 

moet de installatie opnieuw worden ingesteld. St. Jan onderhoudt de mechanische 

ventilatie.

Verwarming

De zorgappartementen in De Hof en De Burgh zijn voorzien van vloerverwarming die 

per ruimte geregeld kan worden. De badkamer vormt daar een uitzondering op. De 

temperatuurregeling van de badkamer is gekoppeld aan de temperatuurregeling van 

de woonkamer. Het bedieningspaneel is voorzien van een stand om te verwarmen of te 

koelen.

De kamerthermostaat regelt de aanvoer van warmte en koeling. De mogelijkheid om te 

koelen is beperkt; de buitentemperatuur wordt met enkele graden afgetopt. Zo blijft het 

behaaglijk in uw woning.

In De Brink zijn de appartementen voorzien van een CV-ketel met eigen thermostaat. 

Elektrische installatie

De elektrische installatie is volgens de kwaliteitseisen van NEN 1010 aangebracht. Het 

aantal groepen is afhankelijk van de hoeveelheid aansluitpunten in uw woning. De 

groepenkast en de indeling van de groepen vindt u in de meterkast.
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Meterkast De Brink

In uw meterkast vindt u: 

• Een gasmeter.

• Een watermeter met hoofdafsluiter en aftapkraan.

• Een elektrameter met groepenkast.

• Glasvezelaansluiting.

Meterkast De Hof en De Burgh 

In uw meterkast vindt u:

• Een warmtemeter met hoofdafsluiter.

• Een watermeter met hoofdafsluiter en aftapkraan.

• Een elektrameter (een KWH-meter) met groepenkast. Er is ook een  

hoofdschakelaar en een aardlekschakelaar aanwezig.

• Een aansluiting voor kabeltelevisie. Vanaf hier gaat er een bedrade leiding naar de 

woonkamer en een bedrade of loze leiding naar de slaapkamer.

• Een aansluiting van KPN (telefoon). Vanaf hier gaat er een bedrade leiding naar de 

woonkamer en een loze leiding naar de slaapkamer.

• Glasvezelaansluiting.

Videofooninstallatie De Hof en De Burgh 

Uw woning beschikt over een videofooninstallatie (in een zwart-wituitvoering). Deze 

videofoon is gekoppeld aan de centrale toegangsdeur van het appartementengebouw. 

Op het schermpje van de videofoon ziet u wie er bij u aanbelt. Ook is het apparaat 

uitgerust met een knop om de deur op afstand te openen. Afhankelijk van uw wensen 

zijn aanvullende functies te programmeren. Over de werking van de videofoon en de 

aanvullende functies leest u meer in bijlage 2.

De woningen in De Brink zijn voorzien van een deuropener zonder videofoon. 

Rookmelders

De woningen van De Hof en De Burgh zijn voorzien van rookmelders. Deze zijn 

gekoppeld aan het elektriciteitsnet. De rookmelders treden in werking wanneer er rook 

is in de woning.
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FIETSENSTALLING EN 
PARKEERPLAATSEN
De Burgh en De Hof

Uw kunt uw fiets stallen in de daarvoor bestemde collectieve stallingsruimte op de 

begane grond. Daar is ook (beperkte) ruimte voor de stalling van uw scootmobiel. Er is 

rekening gehouden met maximaal één fiets/scootmobiel per huurder.

Voor het opladen van elektrische fietsen en/of scootmobiels zijn er oplaadpunten in de 

berging. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met de beheerder 

van St. Jan, T 0487 – 509 630.

Bij de overdracht krijgt u een sleutel voor toegang tot de berging. De afsluiting van 

de berging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle huurders. Let u er dus 

nauwlettend op om na het betreden van de ruimte de deur goed af te sluiten.

Gasten die bij u op bezoek komen, kunnen hun fiets in de hiervoor bestemde 

fietsenrekken plaatsen bij de entree van het appartementengebouw.

De Brink

Elk appartement in De Brink heeft een eigen berging.

Parkeren

Heeft u als huurder een parkeerplaats gehuurd dan is er een plaats gereserveerd dicht 

bij de entree. Deze plaats wordt voorzien van een markeringsbordje met uw kenteken. 

Zo is zowel voor u als voor anderen duidelijk dat deze plaats gereserveerd is voor u. 

AFVALBERGING 
Huisafval

Uw huisvuil dient u in plastic zakken te verzamelen. Deze zakken deponeert u als 

bewoner van De Hof of De Burgh in de daarvoor bestemde container naast het 

appartementengebouw. Het regelmatig legen van deze containers wordt door St. Jan 

verzorgd. De kosten daarvoor vallen onder de servicekosten.

Bent u woonachtig in De Brink, dan kunt u uw afval kwijt in de gemeentelijke 

afvalcontainers op De Klef in Ewijk.
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SLEUTELS
Bijbestellen

Bij het tekenen van het huurcontract ontvangt u een set van zes sleutels voor uw woning. 

Wilt u sleutels bijbestellen dan kunt u contact opnemen met de beheerder van St. Jan. 

St. Jan heeft geen reservesleutel van uw woning in haar bezit.

Het hang- en sluitwerk van uw woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk.

Sleutelkluisjes

Uw woning is voorzien van een sleutelkluisje. Dit sleutelkluisje is eigendom van St. Jan 

en moet in gebruik worden genomen zodra u personenalarmering met professionele 

alarmopvolging door zorggroep Maas & Waal afneemt. 

Ook als u zorg afneemt bij zorggroep Maas & Waal en niet in staat bent zelfstandig 

de deur te openen, kan het sleutelkluisje gebruikt worden. Het is niet toegestaan 

dat anderen dan medewerkers van zMW het sleutelkluisje gebruiken voor 

personenalarmering en zorgverlening. Ook is het niet toegestaan het sleutelkluisje voor 

andere doeleinden te gebruiken dan die hierboven zijn genoemd. 

Aan het gebruik van het sleutelkluisje zijn geen kosten voor u als huurder verbonden. 

VERZEKERINGEN
Verzekeringen

Als huurder van Stichting St. Jan bent u verzekerd tegen glasschade door middel van 

een collectieve glasverzekering. De premie voor deze verzekering is opgenomen in 

de servicekosten. Het is wettelijk niet toegestaan om dubbel verzekerd te zijn voor 

glasschade. Wanneer u een andere glasverzekering hebt, kunt u deze het beste 

opzeggen.

Het is raadzaam om daarnaast te zorgen voor een inboedel- en WA-verzekering 

(wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren).
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Algemeen 

U bent huurder van een zorgappartement van Stichting St. Jan. Als gebruiker van het 

gebouw moet u zich ervan bewust zijn dat het samen wonen in een gemeenschappelijk 

gebouw gemakkelijk kan leiden tot overlast. Om het woongenot van alle gebruikers 

zoveel mogelijk te beschermen zijn een aantal woon- en leefregels samengevoegd 

tot een huishoudelijk reglement. Dit is een aanvulling op de huurovereenkomst en de 

algemene voorwaarden.

De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing op alle huurders. 

Iedere huurder is aansprakelijk voor de volledige nakoming van de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement en de afspraken door huisgenoten en/of gezinsleden van zijn/

haar appartement.

Wanneer u dit reglement niet naleeft en er klachten over u binnenkomen, zal St. Jan 

u hierop aanspreken. Indien de situatie niet verbetert, zullen er maatregelen worden 

getroffen.

Definities

Met gemeenschappelijke ruimten/gedeelten wordt bedoeld het parkeerterrein, de 

bergingen op de begane grond, de trappenhuizen, de gangen op de verdiepingen, en 

de lift. Met privégebied wordt bedoeld de woning met balkon.

Het gebruik van gemeenschappelijke ruimten

1. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten:

• privégoederen, zoals fietsen, brommers, elektrische rolstoelen, meubilair, 

planten, schilderijen, en dergelijke, te plaatsen, te stallen en/of te houden, 

behoudens de ruimten die daarvoor zijn bestemd;

• machines te gebruiken die door geluid, trilling, stof of stank overlast kunnen 

veroorzaken;

• voorwerpen ter verfraaiing aan te brengen of anderszins wijzigingen te 

plegen aan en in de gemeenschappelijke ruimten, tenzij daar specifieke 

toestemming voor is verleend;

• kinderen te laten spelen;

• reclame- en/of meningsuitingen aan te brengen;

• honden onaangelijnd mee te voeren.
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2. Het is niet toegestaan om fietsen en/of scootmobiels door de hal, in de lift en over 

de gangen te vervoeren.

3. Het is niet toegestaan om de liften te blokkeren dan wel de goede werking te 

blokkeren. Het in de lift aangegeven maximale gewicht mag nimmer worden 

overschreden.

4. Roken is niet toegestaan in de liften en de overige gemeenschappelijke 

ruimten.

5. Eenieder die de gemeenschappelijke ruimten, door welke oorzaak dan ook, 

verontreinigt of beschadigt, dient de gevolgen daarvan direct ongedaan te 

maken dan wel te herstellen.

Huisregels

• Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is het niet toegestaan geluid van zodanige aard te 

maken dat andere huurders hiervan hinder ondervinden.

• In het algemeen dient iedere huurder zich te realiseren dat muziek, dichtslaande 

deuren, toeteren, hardlopen op de gangen, en luid praten hinderlijk voor anderen 

kunnen zijn.

• Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze op geen enkele wijze 

overlast bezorgen aan medebewoners. Het is ook niet toegestaan om vogelhuisjes 

aan het gebouw of het balkon te bevestigen.

• Het is verboden voorwerpen aan de balkons te bevestigen die het aanzien van het 

gebouw nadelig beïnvloeden.

• Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder aan het gebouw 

naamborden, buitenzonwering, schotelantennes, vlaggen, spandoeken, 

bloembakken of drooglijnen aan te brengen. Aan eventuele toestemming kunnen 

voorwaarden worden verbonden.

• Oudpapier, zoals reclamemateriaal, kranten, en dergelijke, dient door de eigenaar 

daarvan te worden opgeruimd en mag niet worden gedeponeerd dan wel 

achtergelaten in de gemeenschappelijke ruimten.
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• Auto’s dienen te worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken. 

Het voertuig dient binnen de belijning te blijven. Het is niet toegestaan 

aanhangwagens en/of campers en caravans te stallen. Parkeren voor de ingang van 

het gebouw is alleen toegestaan voor in- en uitstappen of voor snel in- en uitladen.

• Iedere huurder is verplicht het plaatsen van steigers en/of hoogwerkers te 

gedogen ten behoeve van het reinigen dan wel onderhoud van de gevels.

• Huisvuil moet in dichtgebonden plastic zakken worden gedeponeerd in de 

daarvoor bestemde containers. Grof huisvuil moet een huurder zelf aanbieden aan 

de reinigingsdienst.

• Bij afwezigheid van langer dan een maand moet een huurder aan de verhuurder 

– zo mogelijk – zijn verblijfadres doorgeven en daarbij aangeven wie in geval van 

nood toegang tot het appartement kan verschaffen. (Denk aan brand, bevriezing, 

lekkage, enzovoorts.)


