Woon Bulletin
MEI 2012

Een uitgave van WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Prijsvraag | Hoe zit dat met..? | Onderhoud |
Financiën | Nieuwbouw| Nieuws en meer.....

Puzzel
Vul de woorden in en de letters in de dikomrande kolom vormen een nieuw woord.
U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 september 2012 opsturen naar;
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB Woensdrecht,
afgeven op ons kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14, 4631 NH Hoogerheide
of e-mailen naar info@wswoensdrecht.nl onder vermelding van “oplossing puzzel”.
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Vermeld uw naam, adres en eventueel uw e-mail adres. Veel succes!!
De winnaar zal in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden.
1 een van de woonkernen van de gemeente Woensdrecht
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2 dit zorgt voor een verlaging in uw stookkosten een een hoger energielabel
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4 het verhelpen van reparaties in een woning		
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5 het gebruiken van een woning van Woningstichting Woensdrecht
6 magazine dat 2 x per jaar bij al onze huurders in de brievenbus valt
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9 een van de woonkernen van de gemeente Woensdrecht		
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12 kunt u aanvragen als tegemoetkoming op de huur		
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13 groot onderhoud aan de bovenzijde van uw woning		
14 een soort opslagruimte die u bij Woningstichting Woensdrecht kunt huren
15 een van de woonkernen van de gemeente Woensdrecht

De oplossing uit ons vorige woonbulletin was:
“Woningstichting Woensdrecht daar kun je op bouwen”.
Er waren deze keer heel veel inzendingen. We hebben mevrouw Helmons uit
de Berk in Hoogerheide kunnen feliciteren met haar gewonnen prijs en hebben
haar blij mogen maken met een kadobon t.w.v. € 50.- en een mooie bos bloemen.
Alle inzenders, bedankt voor het meedoen.

Woningveiling RaadhuisPassage
Toen vorig jaar de bouw van de RaadhuisPassage van start ging,
kwam ook het moment dat moest worden gekeken hoe de nieuwe appartementen zouden worden verdeeld onder de belangstellenden.
Voorop stond dat er geen voorwaarden zouden worden gesteld qua
doelgroep, leeftijd of samenstelling van het huishouden. Wel realiseerden wij ons dat de huurprijzen, die ruim boven de huurtoeslaggrens uitkomen, een beperking vormen voor een aantal groepen.
De belangstellenden die graag in aanmerking wilden komen voor een
van de appartementen, moesten duidelijkheid hebben over de toewijzing. Bovendien wilden we voorkomen dat iemand bevoordeeld zou
kunnen worden ten opzichte van andere woningzoekenden: transparantie voor iedereen.
De realisatie van deze wensen konden we kwijt in een vrij uniek concept: een online woningveiling.
Hoe ging dat dan?
Woensdag 18 januari om 20:00 uur. Tientallen kandidaat-huurders
zitten klaar achter hun PC om een bod uit te brengen op het appartement van hun keuze.
Stipt om 20:00 uur worden alle woningen tegelijk vrijgegeven en kan
het bieden beginnen. Binnen enkele minuten zijn de meeste appartementen verhuurd.
Het was voor het eerst dat WSWoensdrecht Vastgoed B.V. op deze
wijze appartementen op de markt bracht. Sterker nog: het was de
eerste keer in heel Nederland dat op deze manier huurappartementen
werden geveild.
De meeste appartementen gingen weg voor de maximumprijs die
vooraf was vastgesteld. Enkele kandidaten hadden het geluk dat hun
eerste bod door niemand werd overtroffen en zij kunnen hiermee het
appartement huren voor een prijs onder het vastgestelde maximum.
Na afloop van de veiling bleek dat er nog enkele appartementen
waren waarop geen bod was uitgebracht. Deze worden nu te huur
aangeboden aan gegadigden, op volgorde van aanvraag.
Interesse in een van de appartementen? Neem contact op met onze
verhuurafdeling via 0164-613313 of info@wswoensdrecht.nl.

Veilig wonen
Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet.
Woninginbraak. Het feit dat een onbekende in uw woning is geweest en
uw spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig gevoel.
Woningstichting Woensdrecht besteed al vele jaren bijzondere aandacht
aan een veilige woning. Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij
planmatig onderhoud wordt bij vervanging van kozijnen, ramen en deuren
op dit onderdeel voldaan aan het keurmerk “veilig wonen”. Bestaande
kozijnen, ramen en deuren zijn waar mogelijk in de jaren ‘90 reeds
voorzien van veilig hang- en sluitwerk. Tevens worden bij mutatie van een
woning altijd de cylinders vervangen zodat de nieuwe bewoner de
garantie heeft dat er geen andere sleutels meer in omloop zijn dan het
aantal sleutels dat de bewoner ontvangt bij uitreiking van de sleutels bij
ondertekening van het huurcontract.
Wacht niet tot het te laat is en er bij u wordt ingebroken, maar ga zelf aan
de slag om veilig te wonen. Ga na wat u allemaal kunt doen in en om uw
woning. Kijkt u bijvoorbeeld eens op www.politiekeurmerk.nl. Ook kunt u
advies inwinnen bij PKVW-bedrijven die door het hele land zijn gevestigd,
zij helpen u hier graag bij. Zij kunnen u informatie geven over de manier
waarop u alle ‘inbraakgevoelige’ plekken van uw woning kunt beveiligen.
Zo verlaagt u het risico op een inbraak. Indien uw woning aan alle voorwaarden voldoet kunt u zelf een certificaat beveiligde woning aanvragen.
Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard kunt u ook eenvoudig zelf veel doen om een inbraak te voorkomen. Hier zijn lang niet altijd kosten aan verbonden. Veilig wonen is
vooral een kwestie van bewust wonen. Bekijk het overzicht met preventietips op www.politiekeurmerk.nl/consument/preventietips.
Inboedelverzekering
De woningstichting heeft voor al haar woningen een opstalverzekering
afgesloten. Dit wil zeggen, dat alles wat standaard tot de woning behoort
en eigendom is van de woningstichting, verzekerd is tegen brand- en
stormschade etc.. Uw eigen spullen, de zogenaamde inboedel, en zelf
aangebrachte voorzieningen zijn niet verzekerd door de woningstichting
maar zijn voor uw risico. Vergeet u daarom niet uw inboedelverzekering af
te sluiten.
Sommige verzekeringsmaatschappijen verlenen u korting als uw woning is
voorzien van inbraakwerende maatregelen. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden voor het verkrijgen van premiekorting
op uw inboedelverzekering.

Hoe zit dat met...

Beter een goede buur dan een verre vriend!
Nederland is een klein land, waar veel mensen op relatief
weinig vierkante meters bij elkaar wonen. Wij zijn daar
best goed in. We maken de buurten en straten gezellig,
hebben onderling goed contact, waar nodig wat sociale
controle en als het erop aankomt een helpende hand van
de buren. Omdat wij dit als Woningstichting Woensdrecht
graag willen stimuleren, kan voor bepaalde activiteiten
(bijvoorbeeld een straatfeest) een bijdrage worden gegeven. U kunt hiervoor het formulier op onze website invullen. (zie “sponsoring” in het menu links)
Door zulke initiatieven is de sfeer over het algemeen goed
en wonen buren prettig naast elkaar. Maar natuurlijk kan
het met zoveel mensen “dicht op elkaar” ook wel eens
voorkomen dat het niet zo goed gaat.
Iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen gewoonten. Dat
gaat goed zolang de gewoonten van de ene buur niet botsen met die van de andere(n). Luistert de ene buur graag
naar harde rockmuziek overdag, terwijl de buurman vanwege nachtdiensten overdag graag wat uurtjes wil slapen,
dan kan dat natuurlijk ergernis veroorzaken.
Hetzelfde geldt voor simpele zaken als laminaat of parket
in een appartement: zonder juiste ondergrond is dat erg
gehorig voor de onderburen.
Overlast? Praat erover!
Heeft u te maken met overlast van uw buren, in welke
vorm dan ook? Ga dan eerst eens met uw buren daarover
praten. Er is namelijk een grote kans dat uw buren zich
er niet van bewust zijn dat hun gedrag door u als overlast
wordt ervaren. Door erover te praten kan er onderling
begrip worden opgebracht voor de situatie en in de meeste
gevallen is het daarmee ook opgelost.
Als praten niet helpt?
Als het erop lijkt dat praten niet helpt dan kan altijd een
beroep worden gedaan op Woningstichting Woensdrecht.
U kunt bij ons terecht met uw verhaal en wij zullen daarna
altijd de andere partij benaderen om ook die kant van het
verhaal te horen.

Hierbij is het ook belangrijk te weten wat u zelf als oplossing ziet, vooral ook wat uw eigen bijdrage aan de oplossing kan zijn. In de meeste gevallen proberen wij in een
gesprek met beide partijen tot een oplossing te komen. We
maken afspraken om de overlast te stoppen of te beperken
en controleren vervolgens of die afspraken worden nagekomen.
Als blijkt dat de bemiddeling van Woningstichting Woensdrecht geen of onvoldoende resultaat heeft, dan zal verder
worden gekeken naar de achterliggende oorzaak van de
overlast. Als duidelijk is wat de oorzaak is, zullen de
betreffende bewoners daarop worden aangesproken en zal
indien nodig ook de wijkagent worden ingeschakeld om te
bemiddelen.
Maatregelen en sancties
In dit stadium kan het ook gebeuren dat wij als Woningstichting met de veroorzaker van de overlast gaan spreken
over sancties als de afspraken niet worden nagekomen.
Wij willen immers dat iedereen rustig kan wonen in een
prettige woning en gezellige woonomgeving. Als dit door
één iemand voor anderen onmogelijk wordt gemaakt,
kunnen wij dat niet accepteren.
In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat wij de rechter
vragen de huurovereenkomst te ontbinden. Deze maatregel hoeven wij gelukkig zelden toe te passen.

Service abonnement huurdersonderhoud
De huidige “losse” glasverzekering via Woningstichting Woensdrecht zal komen te vervallen. Deze losse verzekering gaat deel
uitmaken van het “serviceabonnement huurdersonderhoud”.
Zo kunt u voortaan in één keer vrijwel alle kosten die wettelijk gezien voor rekening van u als huurder zijn, afkopen.
Hieronder kunt u eenvoudig zien wat er voor u wijzigt en per wanneer.
Heeft u nu een serviceabonnement bij
Woningstichting Woensdrecht?

Nee

Heeft u nu uw glasverzekering via
Woningstichting Woensdrecht?

Ja

Heeft u nu uw glasverzekering via
Woningstichting Woensdrecht?

Nee

Nee

Ja

U kunt een
serviceabonnement
aanvragen*, inclusief
glasverzekering, voor
€ 8,00 per maand

U kunt een
serviceabonnement
aanvragen*, inclusief
glasverzekering. Van 1 Juli
2012 t/m 31 december 2012
betaalt u hiervoor € 5,00 per
maand, vanaf 1 januari 2013
€ 8,00 per maand.

Uw servicebonnement
wordt per 1 juli 2012
uitgebreid met de
glasverzekering, betaalt
hiervoor de rest van 2012
niets extra. Per 1 januari
2013 wordt het bedrag
hiervoor € 8,00 per maand

Vanaf 1 Januari 2013 vervalt
de huidige “losse”
glasverzekering via
Woningstichting
Woensdrecht

Heeft u nu een
glasverzekering elders dan
heeft u nog de tijd om
de verzekering op te zeggen
per 1 januari 2013

Ja

U betaalt per 1 juli 2012
€ 8,00 per maand voor
serviceabonnement
inclusief
glasverzekering

*) Bij het aanvragen van een serviceabonnement zal de opzichter een afspraak inplannen voor een inspectie van de woning.
Het serviceabonnement kan ingaan nadat reeds aanwezige kleine herstellingen zijn verholpen.

OnderhoudsProjecten

Het groot onderhoud aan de buitenzijde
van de woningen aan de Laan
Olieslagers, Bleriotlaan en Geyssendorfferlaan is afgerond. De wijk heeft een
aardige metamorfose ondergaan. De
woningen zijn goed geïsoleerd en hebben een energielabel B.
Inmiddels is bouwbedrijf Schrijver in de
Laan Olieslagers op stoom met het aanpakken van de keukens, badkamers,
toiletten en brandonveilige plafonds.
In 60% van de woningen wordt de
badkamer verplaatst naar de kleine
slaapkamer aan de voorzijde van de
woning. De woningen zijn energiezuinig
en voldoen aan de eisen van het Politie
Keurmerk Veilig Wonen.
Bewoners zijn blij met het eindresultaat
en er komen veel positieve reacties uit
de buurt. Voor een aantal bewoners
geven de werkzaamheden extra
energie om zelf de overige ruimten aan
te pakken. Wanden worden opnieuw
behangen, plafonds gesausd, oude
vloerbedekking maakt plaats voor
laminaat en zelfs de tuin krijgt een
opknapbeurt. Daarmee heb je een heel
nieuw huis op de plek waar je al jaren
met veel plezier woont.
Kijkt u voor een kompleet overzicht van
het planmatig onderhoud 2012 op onze
website www.wswoensdrecht.nl.

WSW Nieuws
Avondopenstelling is vervallen
per 1 maart 2012
Sinds begin 2009 is ons kantoor niet
meer drie dagdelen per week, maar
de gehele week geopend.
Door deze verruiming van de
openingstijden bleek de belangstelling voor de avondopenstelling
terug te lopen. Regelmatig komt het
voor dat er op zo’n avond nauwelijks
of zelfs helemaal geen mensen langskomen.
Om die reden is besloten per 1 maart
2012 te stoppen met de avondopenstelling op de dinsdagavond.
De openingstijden vanaf 1 maart zijn dus:
maandag t/m donderdag
08:00 - 16:30 uur
vrijdag 08:00 - 12:00 uur

WSWoensdrecht verstuurt post
via WVS
Met ingang van 19 maart 2012
maakt Woningstichting Woensdrecht
voor haar postverzending gebruik
van de diensten van WVS Business
Post.
Behalve dat dit een kleine besparing
kan opleveren voor poststukken in de
regio die niet persé de volgende dag
bezorgd moeten zijn, ondersteunt
Woningstichting Woensdrecht hiermee het werk van WVS, namelijk het
bieden van werk of dagbesteding aan
mensen met een beperking.
Dit past uitstekend bij de ondernemingsdoelstellingen van Woningstichting Woensdrecht als maatschappelijk
ondernemer in de gemeente Woensdrecht.

Kan ik als huurder ook het Politie
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
aanvragen?
Als u in een huurwoning woont, dan
kunt u zelf het keurmerk aanvragen.
Uw woning is door Woningstichting
Woensdrecht al voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk.
Net als eigenaren van een koopwoning, benadert u dan zelf een
erkend bedrijf. Nadat u zelf de
benodigde maatregelen heeft
uitgevoerd, wordt het certificaat van
het keurmerk aan u overhandigd.
Als u een kopie van het certificaat
opstuurt naar de verzekeringsmaatschappij, krijgt u in veel gevallen korting op uw inboedelverzekering. Het is wel raadzaam hier vooraf
naar te informeren, zodat u de afweging kunt maken of u de
investering door de korting kunt
terugverdienen.
Glasvezelnetwerk
De mogelijke komst van een glasvezelnetwerk roept veel vragen op.
Om alle vragen persoonlijk te
kunnen beantwoorden heeft
Reggefiber een glasvezelservicepunt
geopend in Hoogerheide en Putte.
Mocht het zo zijn dat er in de
gemeente glasvezelkabel aangelegd
wordt dan zal in alle woningen van
woningstichting Woensdrecht
een ansluitng aangelegd worden
in de meterkast. Het is dan aan de
huurders zelf of zij hiervoor een
abonnement afsluiten.
De aanleg van glasvezel vraagt om
een enorme investeringen. Daarom
wordt het in eerste instantie aan-

gelegd in gemeenten waar
tenminste 30% van de huishoudens
een glasvezelabonnement bij één van
de serviceproviders aanvraagt.
Kijk voor de openingstijden en meer
informatie op: www.eindelijkglasvezel.nl/woensdrecht.
KWH
Eind 2011 is door het KWH
(Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) opnieuw het KWHHuurlabel uitgereikt aan Woningstichting Woensdrecht.
Opnieuw scoorde Woningstichting
Woensdrecht op alle onderdelen
voldoende om het label toegekend
te krijgen. De gemiddelde score
is (wederom) 0,1 punt hoger dan
het voorgaande jaar, waarmee we
boven het landelijk gemiddelde
scoren.
In 2012 zal opnieuw de tevredenheid van onze huurders worden
gemeten. Dit jaar echter niet meer
eenmaal per jaar, maar door het
hele jaar. Zo wordt een beter beeld
gekregen van de tevredenheid
(bijvoorbeeld doordat er korter na
het uitvoeren van een reparatie
wordt gevraagd hoe dat verlopen is)
en ontstaat bovendien de mogelijkheid om sneller in te spelen als er
iets niet goed zou gaan.
Het KWH zorgt er bij de selectie van
de adressen voor dat elke huurder
in principe maximaal 1 vragenlijst
per jaar krijgt.

Nieuwbouw Projecten
Bradfordstraat,
Putte

Dr. de Bruijnlaan,
Hoogerheide

RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Op de voormalige schoollocatie
aan de Dr. de Bruijnlaan ontwikkelt
Woningstichting Woensdrecht een
plan voor 26 levensloopbestendige
woningen. Dit zijn woningen die
voor verschillende doelgroepen
gebruikt kunnen worden. Dus ook
voor ouderen. Alle belangrijke
woonfuncties (wonen, koken, wassen en slapen) zijn zonder trappen
te bereiken.

Op de hoek Bradfordstraat St. Dionysiusstraat in Putte heeft
Woningstichting Woensdrecht
samen met zorgaanbieder Amarant
een woonzorgcomplex ontwikkeld
De bouw is in volle gang. Op dit mo- voor mensen met een verstandement is men bezig met het optrek- lijke beperking.
ken van de wanden van de begane
In het complex van drie verdiegrond.
pingen zal plaats worden geboden
aan 15 bewoners, waarnaast een
Heeft u interesse in een van de
betreffende appartementen, bezoek aparte ruimte ingericht wordt voor
de aanwezigheid van een 24-uurs
onze website, www.wswoensdrecht.nl, waar u de brochure kunt zorgteam.
downloaden of bel naar ons kantoor
De verwachting is dat medio 2012
telnr. 0164 - 613313.
gestart wordt met de bouw

De verwachting is dat we in het
tweede kwartaal van 2012 kunnen
beginnen met de bouw.

Dit project omvat 24 huurappartementen op de 1e en 2e verdieping,
circa 2291 m2 bedrijfsruimten en
een parkeerkelder.

Gierzwaluw-nestkasten
De gierzwaluw is een vogelsoort die voorkomt in West-Europa.
Deze vogelsoort nestelt ’s zomers in onze omgeving in rotsen,
muuropeningen en onder dakpannen van oudere gebouwen. In
het najaar vliegen ze naar Afrika om te overwinteren om vervolgens in de lente weer terug te komen voor een nieuw broedseizoen. De vogels keren jaarlijks naar dezelfde plaats terug en
worden door sloop van oude panden of renovatie van daken met
uitsterven bedreigd. De gierzwaluw is een beschermde vogelsoort
en komt ook in de gemeente Woensdrecht voor.
Bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan daken zijn in
het verleden nesten van vogels onder de dakpannen gevonden. Bij
het vernieuwen van daken worden oude nesten geruimd en is er
geen plaats meer voor vogels onder de dakpannen. Omdat gierzwaluwen ook onder daken van onze woningen nestelen houdt
Woningstichting Woensdrecht er rekening mee dat deze vogels zo
dicht mogelijk bij de plaats waar een nest wordt gevonden weer
een plek terug krijgen.
Bij aanvang van groot onderhoud aan de Laan Olieslagers, Bleriotlaan en Geyssendorfferlaan was de verwachting dat er nesten
onder de dakpannen zouden zitten. Woningstichting Woensdrecht
heeft contact gezocht met de vereniging voor gierzwaluwbescherming om in bezit te komen van speciale nestkasten voor deze
vogels. Naar aanleiding daarvan heeft de heer Juyn van Natuuren Milieuvereniging NAMIRO uit Hoogerheide contact opgenomen
met de woningstichting om een plan te maken voor de huisvesting
van gierzwaluwen en andere vogels in dit grootonderhoudsproject.
Woningstichting Woensdrecht heeft samen met NAMIRO plaatsen aangewezen waar nestkasten mochten worden opgehangen
en vervolgens de bewoners om toestemming gevraagd. Op 16
maart was de eer aan Henk de Wolf directeur van Woningstichting Woensdrecht om in het bijzijn van de heren Juyn en e Blank
van NAMIRO de eerste gierzwaluw-nestkast op te hangen aan
de kopgevel van Laan Olieslagers 68. In totaal zijn er 21 houten
nestkasten opgehangen aan de kopgevels van de Laan Olieslagers welke noord-oost gericht zijn. De Rabobank heeft NAMIRO
geld geschonken voor dit project en samen met Woningstichting
Woensdrecht zijn de kosten gedeeld.
Hoewel er geen gierzwaluwnesten tijdens de werkzaamheden zijn
gevonden hopen wij dat deze beschermde vogelsoort zich in de
nieuwe nestkasten gaat thuisvoelen en de Laan Olieslagers binnenkort weer enkele bewoners rijker is.

Financiën
HUURVERHOGING VASTGESTELD OP 2,3 %
Volgens de afspraak tussen regeringspartijen wordt ook in 2012 de huurverhoging gekoppeld aan inflatie. Voor dit jaar geldt het
inflatie-percentage over 2011. Dit betekent dat de huren per 1 juli 2012 voor het gereguleerde woningbezit met 2,3 %
mogen stijgen. Het percentage geldt voor 95 % van alle huurwoningen in Nederland. De overige 5 % van de huurwoningen zijn
geliberaliseerd.
In het kader van het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt en het aanpakken van zogeheten “scheefwoners” is een
wetsvoorstel ingediend waarmee het mogelijk moet worden een aanvullende huurverhoging van 5% voor te stellen aan huurders
met een huishoudinkomen boven € 43.000 (peiljaar 2010).
Jaarlijks wordt het voorgestelde huurbeleid en de huurverhoging besproken met de Huurdersbelangenvereniging Woningstichting
Woensdrecht (HBWW).
De huurverhoging bij Woningstichting Woensdrecht
Het algemeen huurbeleid van Woningstichting Woensdrecht is inflatievolgend. Alhoewel in het recente verleden jaren zijn geweest
waarin de huurverhoging beneden het inflatiepercentage bleef, wordt dit thans niet verantwoord geacht. Het inflatieniveau is historisch gezien bijzonder laag.
De huurverhoging per 1 juli 2012 is, na een positief advies van de HBWW, door Woningstichting Woensdrecht in beginsel voor alle
woningen vastgesteld op 2,3 %. Daarnaast is, tegen het advies van de HBWW in, besloten gebruik te maken van de mogelijkheid de huur te verhogen met een aanvullende huurverhoging van 5% voor de huishoudens met een verzamelinkomen boven
€ 43.000. Uiteraard is dit laatste onder voorbehoud dat de wet tijdig van kracht wordt anders blijft de huurverhoging ook voor
deze groep 2,3%. In de huuraanzegging welke onze huurders voor 1 mei 2012 zullen ontvangen, zal deze regeling dan ook worden aangekondigd.
Huurders betalen echter niet meer dan de streefhuur! Komt door toepassing van de huurverhoging de huurprijs uit boven de
vastgestelde streefhuur dan wordt de huurverhoging hierop begrensd. Voor de sociale woningen (97% van ons woningbezit) geldt
een wettelijk maximale huurprijs die wordt bepaald aan de hand van de woningwaarderingspunten. Woningstichting Woensdrecht
vraagt voor haar sociale huurwoningen niet de maximaal redelijke huur maar een percentage van dit maximum. Dit wordt ook wel
de streefhuur genoemd. In het huurbeleid is per PMC een streefhuur vastgesteld. De streefhuren zijn ten opzichte van vorig jaar
niet veranderd.
Bijkomende servicekosten
Naast de kale huurprijs kan er voor uw woning ook sprake zijn van een of meerdere soorten van de servicekosten en/of aanvullende diensten. De servicekosten zijn de kosten die Woningstichting Woensdrecht maakt voor het leveren van diensten zoals elektra,
water, glasverzekering enz. ten behoeven van algemene ruimten in wooncomplexen. U betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage.
Eenmaal per jaar berekenen we achteraf of het bedrag dat u betaalde overeenkomt met de werkelijk gemaakte kosten. Zo nodig
volgt er dan in maand juni een verrekening met de huurbetaling.
De glasverzekering en het service-abonnement huurdersonderhoud worden samengevoegd tot een product. U kunt in het schema
elders in dit woonbulletin zien wat dat voor u betekent. Alle bijkomende kosten en de eventuele gewijzigde tarieven staan vermeld
op het huurverhogingsvoorstel.
Vragen
Heeft u vragen over de huuraanpassing dan kunt contact opnemen met ons kantoor telefoonnummer 0164-613313 of u kunt uw
vraag stellen via onze Website www.wswoensdrecht.nl.

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Huurders Belangenvereniging HBWW
Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide
tel. 0164 - 614471

tel. 0164 - 613313
fax 0164 - 612116
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Secretariaat Klachtencommissie
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
Reparatieverzoek
U kunt uw reparatieverzoeken melden;
- via www.wswoensdrecht.nl
- middels het blauwe kaartje
- aan de balie op ons kantoor
- telefonisch 0164 - 613313

Colofon
Dit woonbulletin is een uitgave van
Woningstichting Woensdrecht
Oplage: 1200 exemplaren
Verschijning: 2 maal per jaar
Drukwerk: Présize Roosendaal

Aan de inhoud van dit woonbulletin kunnen
geen rechten worden ontleend.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

