
mijn kraan lekt!mijn kraan lekt!
Help,Help,

Stel, je hebt een lekkende kraan. Dan dien je online, 
24 uur per dag, een reparatieverzoek in bij Cazas Wonen. 

Hoe werkt het?
In het stappenplan hieronder leggen we het uit.
• Ga naar www.cazaswonen.nl, klik onder ‘Direct regelen’ op ‘Reparatieverzoek indienen’
• Log in via ‘Mijn Cazas Wonen’
Daarna wijst het zich vanzelf. Je plant meteen zelf de dag en het tijdstip van de reparatie in. 

Niet zo handig met de computer? Uiteraard kan je nog steeds via de telefoon (088 012 9000) 
of via de e-mail (info@cazaswonen.nl) een reparatieverzoek doorgeven. 

, of
.

Lekkende kraan

Wat wil je doen?

Reparatieverzoek 
indienen

Klantportaal openen Hal/meterkast/overloop Riolering/verstopping
Geen warm water 

uit één kraan

Verwarming/
CV-installatie

Betalingsregeling 
treffen

Slaapkamer Kraanknop defect

Aan of in de woning?

Keuken

Waaraan moet de 
reparatie gebeuren?

Sanitair (wasmachine, 
kraan) en leidingwerk

Geef aan wat het 
probleem is

Kraan lekt

Foto & toelichting Reparatieverzoek
indienen

Gelukt!
Kraan lekt

Reparatie inplannen
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Maak een keuze

De monteur is onderweg

Energie-bespaarEnergie-bespaartipstips

Apparaten écht 
uitzetten
Door apparaten (zoals een televisie 
of magnetron) écht uit te zetten, 
kun je veel onnodige energiekosten 
besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad 
water warm houdt? Stel die dan in 
op 60°C. Lager dan 60°C is niet 
verstandig vanwege het risico op 
bacteriegroei (zoals legionella).

€ 70,-
OFF

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm 
alleen de ruimte waar je bent. 
Met een deurdranger gaan 
deuren automatisch dicht.

Niet thuis? 
Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C 
als je overdag weggaat.

Thermostaat 
’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C. 
Heb je vloerverwarming? Zet je 
thermostaat dan op 17°C of 18°C, 
anders duurt het opwarmen te lang.

Verwarm je 
slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet. 
Gebruik in bed eventueel een 
kruik of elektrische deken.

Thermostaat 
eerder lager
Zet de thermostaat al een uur 
voordat je gaat slapen op 15°C.

8 tips voor lagere stookkosten

Bezuinig € 575,- per jaar!

Scan de QR-code 
voor extra 
bespaartips!

Kleine moeite, groot effect!
Het genoemde bedrag is de besparing per jaar.

€ 50,-

Wasmachine op 
ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de 
wasmachine en laat hem pas draaien 
als hij vol is. De was wordt net zo 
schoon en je bespaart energiekosten.

€ 10,-

€ 80,-
15°C

€ 80,-
15°C

€ 15,-€ 70,-

€ 200,-

Wist je? Dat je 24 uur per dag, 
een reparatieverzoek kan 
indienen bij Cazas Wonen!


