
 
Feenstra: de service- en onderhoudspartner voor de bewoners van 
Bewonersvereniging van het FlevoGolfResort  
Wellicht bent u lid van Bewonersvereniging FlevoGolfResort. Heeft u er wel eens 
aan gedacht om mee te liften op het collectieve contract, welke Feenstra u 
aanbiedt voor uw verwarming- en warmwaterinstallaties? Doordat al vele 
bewoners bij Feenstra aangesloten zijn, spreken we van een groot collectief wat 
de nodige financiële voordelen met zich mee brengt.  
 
U kunt 24 uur per dag, en 7 dagen per week bellen met ons storings-nummer. 
Daarnaast ervaart u geen administratieve rompslomp. Feenstra communiceert 
rechtstreeks met uw bestuur. En u ontvangt één maal per jaar een 
termijnfactuur. 
 
Is het onderhoud aan uw toestellen belangrijk? 
Met het onderhoud aan uw toestellen kunt u storingen voorkomen. Regelmatig 
onderhoud zorgt voor een verwarming en warmwatervoorziening in topconditie. 
Bovendien gaan uw toestellen zuiniger werken, wat kostenbesparend is.  
Feenstra neemt door middel van een antwoordkaart contact met u op voor het 
maken van een onderhoudsafspraak.  
 
 
 
Heeft Feenstra nog bespaartips voor de CV-installatie? 

• Uw thermostaat overdag één graadje lager zetten, bespaart u 7% per 
jaar op uw gasverbruik.  

• Zet een uur voordat u naar bed gaat de thermostaat op 15 graden, de 
kamer blijft daarna nog lang behaaglijk en u bespaart 4% op uw 
gasverbruik. 

• U kunt CV-leidingen gaan isoleren in ruimten die u niet wilt verwarmen, 
bijvoorbeeld op de zolder.  

• Het verwarmen van een vochtig huis kost meer energie, ventileer 
daarom geregeld uw woning. 

• Breng tochtstrips aan op ramen en deuren, hiermee bespaart u 
ongeveer 50 m³ gas per deur.  

Laat in de winter de zon naar binnen schijnen. De zon levert gratis warmte. 
 
 
 
 

Verschillende contracten 
Bij Feenstra hebben wij het onderscheid tussen een All in – warmte garantie 
contract en een Service en Onderhoudscontract. Bij het All in contract valt alles, 
behalve in het contract genoemde uitsluitingen, binnen het contract.  
Bij een service en onderhoudscontract worden in het geval van een storing het 
materiaal en manuren in rekening gebracht. Reistijd en reisuren vallen onder 
contract. Voor de onderhoudsbeurt wordt alleen het materiaal in rekening 
gebracht. 
 
Prijzen 
Voor een overzicht van de prijzen verwijs ik u naar de achterzijde van deze 
folder. 
 
Aanmeldingen en vragen 
Indien u gebruik wilt maken van het collectieve contract dient u lid te zijn van de 
bewonersvereniging. U kunt zich via het bestuur aanmelden. Indien u 
inhoudelijke vragen heeft kunt u deze mailen naar mevrouw Terpstra via: 
jterpstra@feenstra.com. 
 
 
 

088 8455000 

8455000 

mailto:jterpstra@feenstra.com

