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Eigen Haard 

Gelukkig, u kunt weer reparatieverzoeken indienen bij Eigen Haard. U kunt het zelf regelen 

via de website: Inloggen op Mijn Eigen Haard, of via de website www.eigenhaard.nl > Ik 

Huur > Reparatieverzoek. Maar u kunt ook bellen met 020-6801801.  

 

Het Repair Café 

In een Repair Café zijn handige mensen actief voor het (gratis) repareren van allerlei spullen. 

Je kunt er terecht met elektrische apparaten, kleding, meubels, serviesgoed, 

gebruiksvoorwerpen, fietsen, speelgoed etc. Alles wat kapot is (en wat je zelf naar het Repair 

Café kunt vervoeren) is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. In Osdorp is een 

Repair Café in ‘De Opgang’, Tussenmeer 68, geopend elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 

uur. Wil je zeker weten dat er voor jouw kapotte voorwerp een reparateur aanwezig is, neem 

dan contact op met Herman Bouma, 06-34487321. Je mag Herman bellen voor al je vragen. 

Handige mensen die het leuk vinden om te helpen repareren zijn natuurlijk van harte welkom. 

Het Repair Café op Tussenmeer is wegens vakantie gesloten van 22 juli t/m 5 augustus.  

 

Zomer en vakantie 

Binnenkort gaan veel bewoners op vakantie Als u weggaat hebt u dan de nodige maatregelen 

genomen om inbraak te voorkomen? Volg onderstaande tips.  

• Vraag een bekende om de brievenbus te legen. Laat de post op een plek neerleggen die 

van buitenaf niet zichtbaar is. Of vraag PostNL je post te bewaren.  

• Zet op tijd je krantenabonnement stop tijdens je vakantie of laat de krant bij iemand 

anders bezorgen. 

• Vraag of iemand de gordijnen open en dicht doet en de planten wil water geven. 

• Plaats eventueel buitenverlichting met bewegingsmelders. 

• Sluit de binnendeuren niet met een slot af om extra schade bij inbraak te voorkomen.  

• De politie heeft registratiekaarten waarop je kostbaarheden kunt omschrijven. Deze 

kaarten kunnen van pas komen bij het opsporen van gestolen spullen. Bewaar ze dus 

goed. Geef waardevolle eigendommen een uniek merkteken, bijvoorbeeld postcode en 

huisnummer. De politie kan bij diefstal dan de rechtmatige eigenaar achterhalen. 

• Als je gaat vliegen en je huisadres op het kofferlabel staat, kan een oplettende inbreker 

op de luchthaven de adressen verzamelen waar wat te halen valt. Zet dus bij vertrek 

alleen de naam van de vakantiebestemming op het label, eventueel ook het hotel. 

• Zorg voor goede sloten en sluit verlichting aan op tijdschakelaars. Sluit de schuur af. 

• Leg geen kostbaarheden in het zicht. 

• Vertel niet op Facebook, Twitter of andere social media wanneer je met vakantie gaat. 

Plaats ook geen foto's of berichten vanaf je vakantiebestemming. Zo voorkom je dat 

criminelen te weten komen dat je voor langere tijd niet thuis bent.  

Fijne vakantie! 

 

http://www.eigenhaard.nl/

