Nuttige adressen en
telefoonnummers
Bij een verhuizing hebt u al genoeg aan uw hoofd. De belangrijkste adressen en telefoonnummers hebben wij
daarom voor u op een rij gezet. Wanneer u deze folder doorloopt en de acties afhandelt, kunt u weer een aantal
onderdelen van uw checklist afvinken. Dit geeft rust in de toch al drukke tijden van verhuizing.

Elektriciteit en gas

Verhuisservice PostNL

Geef uw verhuizing 14 dagen van tevoren door bij uw energieleverancier. Of sluit een contract af met een energieleverancier naar eigen keuze.

Verhuiskaartjes en/of een verhuisbericht van PostNL
zorgen ervoor dat uw post naar uw nieuwe adres gaat.
Maak afspraken met de nieuwe huurder voor het geval dat
er van u nog post op uw oude adres wordt bezorgd.

Zonnepanelen
Als u zonnepanelen heeft gekregen of als deze binnenkort op
het dak van uw woning geplaatst worden, neemt Swinkels
Electro contact met u op om afspraken te maken over de
plaatsing en/of het aanbrengen van een slimme meter.

Water
Geef uw verhuizing door aan Brabant Water, Postbus 1068,
5200 BC ’s-Hertogenbosch, klantenservice: (073) 683 80 00.
Hierbij vraagt de medewerker van Brabant Water naar de
beginstand van uw watermeter. Ook wanneer u geen eigen
watermeter heeft, geeft u uw verhuizing door. Dit in verband
met de verontreinigingsheffing.

Gemeente
Geef uw verhuizing binnen 5 werkdagen door aan de
afdeling Bevolking van uw gemeente. Verhuist u naar een
andere gemeente binnen Nederland? Geef dan in uw nieuwe
gemeente uw verhuizing door, u wordt dan automatisch
uitgeschreven bij uw oude gemeente.

Gemeente Meierijstad
• Contact
Telefoon centraal: 14 0413 Gebruik géén (0413)
www.meierijstad.nl
• Bezoekadres
Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel
• Bezoekadres locatie Schijndel
Steeg 9, 5482 WN Schijndel
• Bezoekadres locatie Sint-Oedenrode
Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode

Gemeente Sint Michielsgestel
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• Contact
Telefoon: (073) 553 11 11
www.sint-michielsgestel.nl
• Bezoekadres
Meanderplein 1, 5271 GC Sint-Michielsgestel

www.woonmeij.nl

Verzekeringen
Denkt u ook aan het afsluiten van verzekeringen, zoals:
inboedelverzekering en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Voor de opstalverzekering van uw woning zorgt
Woonmeij.

TV en internet
Het staat u vrij om zelf een provider te kiezen.

Huurtoeslag
Om erachter te komen of u voor huurtoeslag in aanmerking
komt, kunt u op www.toeslagen.nl een proefberekening
maken. Voor informatie over huurtoeslag belt u de Belastingtelefoon: 0800-0543. Zorg ervoor dat u uw BSN-nummer bij
de hand hebt.

Reparatieverzoeken
Voor het melden van reparatieverzoeken belt u tussen
08.30 en 12.00 uur naar onze reparatielijn (073) 544 06 07.
Voor spoedgevallen kunt u onze reparatielijn 24 uur per dag
bellen.

Vragen?
Neem dan contact met ons op. De afdeling Wonen is
hiervoor bereikbaar op maandag tot en met vrijdag
(uitgezonderd feestdagen) tussen 08.30 en 12.00 uur
via (073) 544 06 06 of info@woonmeij.nl.

