
Huurt u een woning van Centrada?
Dan zijn er verschillende werkzaamheden die 
onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen (denk 
aan o.a. het vervangen van het afdekplaatje van 
een stopcontact of het vervangen van een kapotte 
handgreep in uw keuken). Besteedt u zulke 
werkzaamheden liever uit? Dan kunt u vanaf 1 juli 
2015 terecht bij een Kluswinkel bij u in de buurt.

Waarvoor kunt u bij de 
Kluswinkel terecht?
In de Kluswinkel kunt u informatie krijgen over allerlei 
onderhoudsvraagstukken. Denk aan het isoleren en 
beveiligen van de woning maar ook tuinonderhoud e.d.. 
Daar komt bij dat de Kluswinkel gaat ondersteunen 
bij het realiseren van bijzondere projecten in het 
kader van een leefbare wijk zoals moestuinprojecten, 
tuinonderhoudsprojecten en nog veel meer. Wellicht 
heeft u als bewoner zelf een idee voor uw wijk maar 
heeft u nog niet de juiste contacten kunnen leggen. De 
medewerkers van de Kluswinkel helpen u graag op weg.

CONTACT
Heeft u een reparatieverzoek voor de Kluswinkel? U kunt 
de Kluswinkel bereiken via telefoonnummer 0320-231821. 
Het is ook mogelijk het spreekuur te bezoeken van de 
Kluswinkel bij u in de buurt.

Mogelijk gemaakt door:

T 0320-231821



ONZE WERKZAAMHEDENWat is de kluswinkel? hoeveel kost het?

De Kluswinkel is een initiatief van de gemeente Lelystad 
en Centrada. Wijkbewoners zetten zich hier in voor 
medebewoners door klusjes te doen. De medewerkers 
van de Kluswinkel zijn van huis uit vakmannen en leveren 
kwaliteit.

Moet er bij u thuis iets gerepareerd worden?
De medewerkers van de Kluswinkel hebben gereedschap 
tot hun beschikking waarmee ze elke klus kunnen 
klaren. Zijn er materialen nodig om de reparatie uit te 
voeren? In dat geval kunt u de materialen zelf kopen 
bij een bouwmarkt. De medewerker van de Kluswinkel 
ondersteunt u bij de reparatie.

WAAR is de kluswinkel?
De Kluswinkel is gevestigd aan het Rode Klif 209 in de 
Zuiderzeewijk. Deze vestiging is dagelijks geopend. Van 
maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:30 uur en 
op vrijdag van 9.00 tot 12:30 uur.

Daarnaast worden “Klussenspreekuren” gehouden op de 
volgende locaties:
- Boswijk: 

Buurthuis de Brink (Griend 3307) 
op maandag tussen 10:00 een 11:00 uur.

- Jol: 
Wijk Informatie Punt aan de Jol 24-53 (voormalige school 
Het Baken, nu Toermalijn Noord) 
op woensdag tussen 14:00 en 15:00 uur.

Afhankelijk van de ontwikkelingen en vraag van 
wijkbewoners kunnen de locaties in de Boswijk en de Jol 
uitgroeien tot volwaardige kluswinkels.

Industrial Piping
dummy.

CALL NOW
+22 244322 3344

Bel reparatie

Brievenbus

CV bijvullen

Deuren sloten, krukken/schilden, 
vastzetters,
windhaak, knop, stootbuffers, bel, 
dorpelstrip

Douche kop + handvat, mengkraan, steun 
voor handdouche, 
planchet, spiegel, spatscherm, 
zwanenhals

Elektra stop/zekering stopcontacten, 
schakelaars, afdekplaatjes

Gas afdopstop/ gaskraan t.b.v. fornuis

Grendels

Hang- en sluitwerk woning, autobox, garage

Kasten (vast/inbouw) sloten,scharnieren

Keukenblok deurtjes afstellen, scharnieren en 
sloten, ladegeleiders, handgrepen

Kranen wasmachinekraan, koud
waterkranen, stopkranen, 
mengkranen, kraanleertjes

Ramen combisluiting, raamboompjes, 
raamscharnieren en –knippen 
scharnieren/uitzetijzers

Schakelaars reparatie

Tochtprofielen in kozijnsponning van ramen en 
deuren

Trapleuningen inclusief bevestiging

WC bril, kraan in de stortbak, valpijp en 
aansluiting, stortbak, stopkraan

Bel de KLUSWINKEL
Tel: 0320-231821

De werkzaamheden waar u de Kluswinkel voor kunt bellen:

Voor overige reparaties in uw woning kunt u 24/7 terecht bij 
Centrada via mijn.centrada.nl of op werkdagen door te bellen met de 
Klantenservice via tel: 0320 239 600


