
Rentree regelt het onderhoud van je ketel. 
Tussendoor een storing aan je ketel? Bel dan Rentree. 

Het vullen en ontluchten van de ketel doe je zelf.
Kijk op rentree.nu/nieuwehuurder voor instructievideo’s. 

WELKOM BIJ RENTREE!
Onze tips die handig zijn voor jou als (nieuwe) huurder

Kijk voor de actuele informatie op rentree.nu/nieuwehuurder

Contact opnemen met Rentree
Mail je vragen naar via info@rentree.nu. Of bel ons op 0570-678300. 
Je kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. 

Check wanneer je afval wordt opgehaald in 
de Afvalvrij app of circulus-berkel.nl.

Wil je tapijt op de vloer of trap? 
Gebruik dan bijvoorbeeld dubbelzijdig 
tapijttape. Lijmresten moet je 
namelijk verwijderen bij verhuizing. 

Checklist
 Sluit een inboedel- 
en aansprakelijkheidsverzekering af.
 Schrijf je in bij de gemeente Deventer 
(digitaal via deventer.nl/verhuizen of 
bij de balie van het stadskantoor).
Kies een energieleverancier en meld je aan.

  Vraag huurtoeslag aan als je hier recht op 
hebt. De opbouw van de huurprijs zie je in 
de huurovereenkomst.

Lees alles over jouw omgeving in de Gemeente 
Deventer app. Hierin kun je bijvoorbeeld afval 
in openbare ruimten of foutparkeren melden. 

Reparatieverzoek
Regel je reparaties zelf eenvoudig elk moment van de dag online via 
rentree.nu/mijnrentree. Bellen naar 0570-678300 kan op werkdagen 
tussen 10.00 en 12.00 uur ook. 

Spoedreparatie? 
Telefonisch en online melden kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

Meld je online aan voor 
water bij Vitens en betaal 
geen administratiekosten.

Je mag de muren behangen of verven
in elke kleur die je wilt. Let op dat je de 
schakelaars niet verft. Alleen bij extreem 
donkere kleuren, krijtbordverf, metallic verf 
of grove muurstructuren vragen we je als je 
gaat verhuizen om de muur glad en wit op 
te leveren. Twijfel je? Bel ons dan eerst.

Het is verstandig om voor een dikke 
ondervloer te kiezen om geluid te 
veminderen en warmte vast te houden. 



Bomen hoger dan 4 meter 
moet je weghalen als je stopt 
met huren bij Rentree. 

Zorg er samen met je buren voor 
dat gezamenlijke paden netjes 
blijven. Verwijder bijvoorbeeld het 
onkruid regelmatig. 

Plaats je een erfafscheiding 
(zoals een schutting), dan 
deel je de rekening met je 
buren. De regels voor o.a. 
de hoogte vraag je op bij de 
gemeente Deventer door te 
bellen naar 140570. 

WELKOM BIJ RENTREE!
Onze tips die handig zijn voor jou als (nieuwe) huurder

Kijk voor de actuele informatie op rentree.nu/nieuwehuurder

Heb je inkopen gedaan bij 
de bouwmarkt of heb je een 
klantenkaart?  Informeer eens 
of je een gratis boedelbak 
kunt lenen.  

Verhuis je binnen Deventer 
en wil je je afval kwijt? Vraag 
met je huurovereenkomst 
een verhuispas aan bij het 
Recycleplein. 

Door de klimaatverandering 
is het slim om je tuin niet 
helemaal te betegelen.  
Anders kan het water niet 
goed weg bij regenbuien.  

Ga voor handige klustips  
naar skil.nl/klustips.

Je mag veel veranderen aan je woning van ons. 
Denk aan een overkapping achter het huis maken  
of een buitenkraan plaatsen. Vraag de voorwaarden 
op of kijk op rentree.nu/nieuwehuurder.  


