
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 
De Christelijke Woonstichting Patrimonium is 

schriftelijk bereikbaar via Postbus 116, 8320 

AC  URK 

Kantooradres:  Richel 4, 8321 RX  URK 

Telefoonnummer: 0527 – 68 17 05 

E-mail adres:  info@patrimoni-

umurk.nl 

Website:  www.patrimoni-

umurk.nl  

 

 

Bereikbaarheid kantoor 
Ons kantoor is op werkdagen open van 8.30 tot 

13.00 uur.  

’s Middag werken wij uitsluitend op afspraak. 

 

Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar 

van 8.30 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur. 

Ons telefoonnummer is 0527 -68 17 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuurzaken 
Alle actuele en belangrijke informatie over verhuurzaken staan 

op onze website. 

U kunt daar terecht voor uiteenlopende zaken zoals: 

• Registratie als woningzoekende 

• Woningtoewijzing en selectie 

• informatie over ons woningbestand 

• informatie over huurtoeslag 

• huuropzegging 

• contractwijziging 

• betaling van huur 

• algemene info over wonen op Urk 

 

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met onze 

verhuurmedewerkers via ons algemeen telefoonnummer. In 

specifieke situaties zullen we een afsprak met u maken.  

 

Technische zaken 
Reparatieverzoeken kunt u melden op de volgende wijze: 

• reparatieverzoek via onze website 

• email naar info@patrimoniumurk.nl 

• tijdens kantooruren bellen naar 0527 68 17 05 

Wanneer wij aanvullend informatie nodig hebben, vragen wij 

dit (telefonisch) bij u op. Als uw reparatieverzoek duidelijk is, 

geven wij dit door aan onze vastgoedmedewerker of een bedrijf 

dat de reparatie gaat uitvoeren. Zij nemen zo spoedig mogelijk 

contact met u op om de reparatie uit te voeren. 

 

 

Belangrijke informatie 
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 Belangrijke informatie 

Calamiteiten buiten kantooruren 
In geval van calamiteiten die plaatsvinden bui-

ten kantoortijden, kunt u het algemene tele-

foonnummer van Patrimonium bellen. U wordt 

dan automatisch doorverbonden met de 

alarmcentrale. Onder calamiteiten worden ge-

beurtenissen verstaan waarvan de afhandeling 

niet uitgesteld kan worden tot de volgende 

werkdag. 

Onopzettelijke glasschades 
Alle onopzettelijke glasschades kunnen gemeld 

te worden bij Patrimonium, telefoonnummer 

0527 – 681705. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande bedrijven kunt u rechtstreeks bel-

len bij storingen 
 

Storing Centrale Verwarming 

Breman Service Genemuiden BV 

• Telefonisch: 0900 – 821 21 74 

• Minder dringende storing?

 https://www.breman.nl/particulier/contact/st

oring-melden 

 

Gas en Elektra (t/m de meter) 

• Kijk op: https://www.gasenstroomstoringen.nl/ of er 

een storing in uw buurt is, 

• of bel het nationaal storingsnummer gas en stroom: 

0800 – 9009 

• Kapotte meter: 

https://www.liander.nl/storingen/wizard-

meterstoring of bel 088 – 542 64 44  

• Voor overige vragen => Uw eigen energieleverancier 

 

Waterleiding (t/m de meter) 

Vitens Overijssel te Zwolle 

- Kijk op https://waterstoring.nl/vitens#wizard voor in-

formatie. 

- Een storing kunt u melden via 0800 – 0359 

 

Kabel (tv en radio) 

Via uw eigen kabelexploitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten ? 

Wellicht heeft u na het lezen van deze bro-

chure nog vragen.  

De medewerkers van Patrimonium helpen u 

graag verder. 

 

Christelijke Woonstichting Patrimonium 
Richel 4 
8321 RX Urk 
telefoon: 0527 681705 
email: info@patrimoniumurk.nl 
website: www.patrimoniumurk.nl 
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