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 Jouw persoonlijke pagin
a:  

Ervaar de voordelen

Je kunt via jouw persoonlijke pagina 24 uur per dag, 7 dagen  

per week, online zaken regelen vanuit je luie stoel en je hoeft 

hiervoor niet meer langs te komen op ons kantoor of te bellen.  

Wij maken het je makkelijk. Hieronder geven wij een toelichting 

op de belangrijkste onderdelen van jouw persoonlijke pagina. 

1      Hier vind je jouw persoonlijke gegevens, zoals deze bij ons bekend zijn. 

Je kunt gegevens, zoals jouw contactgegevens of rekeningnummer,  

zelf online wijzigen. 

2      Is er iets kapot of werkt het niet meer naar behoren en moet het  

gerepareerd worden? Je kunt hier een reparatie doorgeven. Ook kun je 

aangeven op welke dagen en momenten dit voor jou het beste uitkomt. 

3      Jouw huurcontract, de waardering van jouw woning, de specificaties van 

jouw woning zoals foto’s en plattegronden zijn hier terug te vinden.

4       Wil je zelf klussen in je woning, een verbouwing uitvoeren of een  

medehuurder registreren? Dit en veel meer kun je doorgeven via  

onze digitale formulieren. 

5      Kunnen wij je helpen? Vind hier onze contactgegevens of plan een  

afspraak in met een medewerker. 

6      Lees hier de nieuwste berichten.

7      Meer informatie over nieuwbouwprojecten of renovatieprojecten  

vind je hier terug. 

8      Het actuele nieuws per e-mail ontvangen? Meld je hier aan voor  

onze nieuwdienst. 

Welkom op jouw persoonlijke
 pagina.  

Wij maken het je m
akkelijk! 

 Je kunt 24/7 zelf zaken regelen vanuit je luie stoel

 Je bent niet gebonden aan openingstijden

 Er zijn geen wachttijden, zoals soms aan de telefoon

  Jouw gegevens zijn al door ons ingevuld,  

dit bespaart je tijd

 Je krijgt snel een antwoord

Log in en ervaar de vele voordelen zelf.  

Wil je een bezoek brengen aan onze balie?  

Dit kan op afspraak. Hiervoor kun je een  

afspraak maken via jouw persoonlijke pagina. 

H.J.
Huurder
Man

huurder@wonen.nl
0315-200200
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