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Aanvullende huurvoorwaarden 
 

 

TBV AZORA (Hoofdstraat 82A t/m 82H en 84A t/m 84G) 

 

Huurder zich er van bewust is en daarover door verhuurder is geïnformeerd, dat 

huisvesting en zorgdiensten in het wooncomplex qua omvang, financiering en organisatie 

alleen mogelijk is indien zorgdiensten worden afgenomen bij Azora als zorgaanbieder; 

 

Huurder mede vanwege de door Azora aangeboden zorgdiensten gebruik wil maken van 

het gehuurde; 

 

Huurder om die reden bereid is deze zorg af te nemen van Azora; 

 

Huurder daartoe beschikt over een krachtens de WMO of AWBZ afgegeven zorgindicatie; 

 

Indien huurder (nog) niet afhankelijk is van zorgdiensten, kan verhuurder besluiten hem 

toch als huurder toe te laten, indien hij/zij voldoet aan de overige door verhuurder 

gestelde voorwaarden; 

 

Huurder is verplicht de rijbanen en de loopdeur naast de garagedeur van de 

parkeergarage te gebruiken om vanaf hun berging naar de Walstraat te gaan en vica 

versa indien zij hun fiets of andere voertuigen meevoeren. Het gebruik van het 

trappenhuis hiervoor is niet toegestaan; 

 

Het is de huurder niet toegestaan zich in de parkeergarage te begeven zonder dat hier 

een parkeerplaats gekocht is/of gehuurd wordt. 

 

 

TBV STADSWONINGEN (Walstraat 51 t/m 65 en Hoofdstraat 72 t/m 78) 

 

Het is bewoner alleen maar toegestaan gebruik te maken van de gezamenlijke 

trappenhuizen, noodtrappenhuis en/of liftinstallaties als vluchtweg;   

 

1x per jaar wordt de parkeergarage schoon gemaakt, m.u.v. de inpandige 

parkeerplaatsen van de huisnummers 59, 61, 63 en 65; 

 

 

TBV APPARTEMENTEN (Walstraat 69 t/m 91, Hoofdstraat 86A t/m 86F,  

88A t/m 88F en 90A t/m 90D) 

 

Het is de huurder niet toegestaan zich in de parkeergarage te begeven zonder dat hier 

een parkeerplaats gekocht is/of gehuurd wordt. 

 

 

TBV ALLE APPARTEMENTEN EN STADSWONINGEN 

 

Zonwering kan in de negge van het kozijn worden aangebracht, niet op de muren. 

Zonwering aan de straatzijde van de woning dient geplaatst te worden zoals 

voorgeschreven: Swela screen Sergé II 70811 grijsdonkerblauw aanzichtzijde buiten. 

De zonwering aan de terraszijde dient aan de voorgeschreven kleur te voldoen: 

70811 grijsdonkerblauw aanzichtzijde buiten. Het type zonwering aan de terraszijde kan 

nader bepaald worden in overleg met de verhuurder.  

 

Het opladen van een scootmobiel en/of elektrische fiets dient te gebeuren in de eigen 

woning of in de eigen berging. 


