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Beste bewoner(s),

Na 2018, dat in het teken stond van het 50-jarig bestaan van Woningstichting 
Maasdriel, is ook 2019 een bijzonder jaar. Een jaar waarin we aan de slag gaan met 
diverse activiteiten waarbij het goed en betaalbaar wonen centraal staat. 

Om te beginnen werken we plannen uit, die in 2018 zijn opgestart of afgerond. Het 
betreft onder meer het ondernemingsplan, de voorbereiding van het huurbeleids-
plan en het woningbehoefteonderzoek. Waar mogelijk betrekken we onze huur-
ders hierbij. Zo zullen we de leden van het klantenpanel en de Huurdersvereniging 
Bommelerwaard benaderen. Wilt u als individuele huurder ook meepraten of 
geraadpleegd worden, dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail naar klanten-
panel@woningstichtingmaasdriel.nl. 

Dit jaar worden zeven sociale huurwoningen in Velddriel gebouwd. De o�  ciële 
start vond plaats op 4 februari 2019. Wethouder P. de Vries verrichtte hiervoor de 
eerste handeling, samen met een bewoner van een van de koopwoningen ter 
plaatse. Verwacht wordt dat de woningen kort na de bouwvakvakantie 2019 wor-
den opgeleverd.

In april zijn we gestart met een proefproject waarin vier woningen worden aange-
past aan de huidige eisen voor duurzaamheid. Twee woningen worden volledig 
gasloos gemaakt. De bewoners zullen uitsluitend elektrische energie gebruiken 
voor verwarming, warm water en koken. De twee andere woningen krijgen een 
hybride systeem: een warmtepomp en een zeer zuinige cv-installatie. Deze bewo-
ners zullen minder gas verbruiken voor verwarming en warm water en gaan gas-
loos (dus elektrisch) koken. Over dit proefproject leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Bij deze nieuwbrief treft u de aanzegging van de jaarlijkse wettelijke huurverho-
ging aan. Woningstichting Maasdriel wil de woningen betaalbaar houden. Daarom 
is besloten om de huur te verhogen met maximaal het percentage van de in� atie 
in het afgelopen jaar. Dit geldt voor iedereen. Woningstichting Maasdriel wil geen 
inkomensafhankelijke huurverhogingen toepassen. Deze afspraak is gemaakt met 
en goedgekeurd door de Huurdersvereniging Bommelerwaard, die ook voorstan-
der is van betaalbare woonlasten voor alle huurders.

In het derde kwartaal van 2019 benaderen we alle huurders voor het klanttevre-
denheidsonderzoek. Deze meting voeren we om de twee jaar uit. Hiermee krijgen 
we antwoord op twee vragen: voldoen we aan onze wettelijke taak en voldoen we 
ook aan de verwachtingen van onze klanten? Als dat nodig is, zullen we op basis 
van conclusies uit het onderzoek onze dienstverlening of ons beleid bijstellen. Hoe 
meer huurders de enquête invullen, hoe beter het is. Doe mee: het is in uw en ons 
belang!

Antoon Giezen
Directeur-bestuurder

Voorwoord

Antoon Giezen
Directeur-bestuurder

Woningstichting Maasdriel
Gasthuisstraat 1
5331 BK  Kerkdriel
T 0418 - 63 17 35
info@woningstichtingmaasdriel.nl
www.woningstichtingmaasdriel.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur.

Telefonisch zijn wij te bereiken van 
maandag t/m donderdag van 
8:30  tot 16:30 uur. 
Op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.

Colofon
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Woningstichting Maasdriel.
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2018
Ondernemingsplan
In 2018 besloten we een aantal plannen te actu-
aliseren. Het ondernemingsplan was er daar een 
van. Het vorige plan (2016) werd in de tijd van 
het verscherpt toezicht opgesteld. Het was vooral 
intern gericht, puur op de inrichting van de orga-
nisatie. De ophe�  ng van het verscherpt toezicht 
was hét moment om onze visie bij de tijd te bren-
gen en de corporatie opener en voor de klant 
toegankelijker te maken. Bij deze omslag was de 
inbreng van onze klanten en onze stakeholders 
(samenwerkingspartners) zeer gewenst. Aan de 
totstandkoming van het nieuwe ondernemings-
plan hebben de volgende partijen bijgedragen:  
• Huurdersvereniging Bommelerwaard;
• leden van het klantenpanel;
• gemeente Maasdriel;
• collega-corporaties;
• andere externe stakeholders, bijv. de deur-

waarder; 
• medewerkers, bestuur en Raad van 

Commissarissen van Woningstichting 
Maasdriel.

Het resultaat is een plan dat breed wordt gedra-
gen. Er staat duidelijk in wat onze opdrachten 
voor de komende jaren (2018-2022) zijn. Vol 
overtuiging werken we hieraan. Daardoor 
kunnen wij als kleine corporatie een volwassen 
organisatie zijn die de taken naar volle tevreden-
heid van huurders en toezichthouders (intern 
en extern) uitvoert. Uiteraard staan wij hierbij 
open voor uw opmerkingen en suggesties voor 
verbetering.

Visitatie: positieve uitkomst
In 2018 is ook de vierjaarlijkse (wettelijk ver-
plichte) visitatie afgerond. Een extern bureau 
toetst dan of een corporatie haar interne en 
externe taken naar behoren uitvoert. Dit gebeurt 
op basis van een protocol dat door de overheid 
is vastgesteld. Hoewel het verscherpt toezicht in 
de visitatieperiode viel, kwam Woningstichting 
Maasdriel goed uit de visitatie. De behaalde score 
is ruim voldoende. Ook in het visitatietraject 
hebben stakeholders verbeterpunten en sugges-
ties aangegeven. Hiermee zijn we al aan de slag 
gegaan. Niet alleen om in een volgende visitatie 

nog beter te scoren, 
maar vooral om u nog beter van dienst te zijn.

Huurbeleid en betaalbaarheidsbeleid
In 2019 stellen we het huurbeleid opnieuw vast. 
Dit beleid zullen we combineren met een betaal-
baarheidsbeleid. De woningen moeten voor 
onze klanten immers betaalbaar blijven. Om tot 
dit beleid te komen, discussiëren we met diverse 
partijen, waaronder de Huurdersvereniging 
Bommelerwaard. Er hebben al vijf sessies plaats-
gehad. Ook bij de verdere uitwerking van het 
beleid zullen wij deze partijen raadplegen.

Woningbehoefteonderzoek
Begin februari 2019 is het resultaat van het 
woningbehoefteonderzoek aan het gemeente-
bestuur gepresenteerd. Bureau Companen uit 
Arnhem voerde dit onderzoek uit in opdracht 
van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel 
en de corporaties Woonlinie, De Kernen en 
Woningstichting Maasdriel. Hieruit blijkt dat 
er behoefte is aan goedkope woningen. In 
deze behoefte voorzien is de opdracht die 
alle partijen onderschrijven en waaraan zij 
samen werken. Het gemeentebestuur heeft 
benadrukt dat hiervoor zowel voldoende 
goedkope huurwoningen als goedkope koop-
woningen nodig zijn. In samenspraak met 
o.a. De Kernen, Woningstichting Maasdriel en 
Huurdersvereniging Bommelerwaard zal de 
gemeente Maasdriel hiervoor een woonvisie 
opstellen. ■

nog beter te scoren, 
maar vooral om u nog beter van dienst te zijn.
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Wat hebben we aangepakt en bereikt in 2018?

Woningstichting Maasdriel is er voor de 
huurders. Daarom houden we u op de hoogte 
van de doelen die we nastreven en de resultaten 
die we bereiken. 



Stel, ik ga verhuizen en wil de 
huur opzeggen. Hoe doe ik dat?
“Je downloadt het huuropzeggings-
formulier op de website en stuurt een 
ondertekend exemplaar naar ons. De 
opzegtermijn is één maand. Tussen de 
opzegging en de datum van beëindi-
ging moet dus een volle kalendermaand 
zitten. Als je bijvoorbeeld op 25 april 
opzegt, dan eindigt het huurcontract op 
1 juni.”

Krijg ik een bevestiging?
“Ja, je ontvangt een schriftelijke 
bevestiging. We plannen meteen een 
afspraak in voor de voorinspectie. Wat 
ook belangrijk is: bij de bevestiging van 
de opzegging ontvang je een overna-
meformulier. Het kan namelijk zijn dat 
de nieuwe huurder, tegen betaling, 
zaken van jou wil overnemen. Denk 
bijvoorbeeld aan gordijnen. Wanneer 
de nieuwe huurder de woning komt 
bezichtigen, kunnen jullie dat bespre-
ken. Op het overnameformulier vullen 
jullie dan in welke zaken de nieuwe 
huurder overneemt. Zorg ervoor dat wij 
bij de eindinspectie een kopie van het 
ingevulde formulier ontvangen.” 

Wat houdt de voorinspectie in?
“Mijn collega van de technische dienst 
komt bij je langs om te bespreken hoe 
je de woning moet opleveren. Tevens 
maakt hij een afspraak voor de eindin-
spectie.”

Wat gebeurt er in de periode tot 
de eindinspectie?
“Veel, maar als vertrekkende huurder 
merk je daar weinig van. Na de voorin-
spectie wordt de woning zeven dagen 

geadverteerd via www.woongaard.com. 
Woningzoekenden van wie het inkomen 
en huishouden past bij de huurprijs 
van de woning, kunnen reageren. Na 
deze zeven dagen vindt de selectie van 
kandidaat-huurders plaats. Wie op de 
eerste positie staat, krijgt een e-mail 
met uitnodiging voor een bezichtiging. 
We vragen deze kandidaat-huurder om 
alvast alle gegevens te verzamelen die 
we voor de inkomenstoets nodig heb-
ben. Welke gegevens dat zijn, staat in de 
advertentie.”

Wanneer is de bezichtiging?
“De eerste kandidaat krijgt een e-mail 
waarin staat dat hij contact op kan 
nemen met de vertrekkende huurder 
om de woning te bezichtigen. Tijdens 
de bezichtiging kunnen jullie eventuele 
overnames bespreken.” 

Wat moet de kandidaat-huurder 
doen als hij de woning wil 
hebben?
“De kandidaat-huurder geeft vervolgens 
via www.woongaard.com door of hij 
de woning de� nitief accepteert. Als hij 
accepteert, dan ontvangt hij een e-mail 
met het verzoek om de inkomensge-
gevens in te leveren voor een bepaalde 
datum. Indien hij weigert, dan ontvangt 
de kandidaat die op de tweede plaats 
staat, per e-mail een uitnodiging voor 
bezichtiging van de woning.” 

Wanneer vindt de eindinspectie 
plaats?
“Heeft de kandidaat-huurder de woning 
geaccepteerd, dan moet hij binnen de 
gestelde termijn de inkomensgegevens 
inleveren. Als uit de inkomenstoets 

Oude huurder vertrekt, nieuwe huurder komt
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U gaat verhuizen en zegt de huur op. Wat moet er dan alle-
maal gebeuren? En hoe werkt het voor de nieuwe huurder? 
Klantconsulenten Inge Coopmans en Rina Kreling krijgen daar 
regelmatig vragen over. In gesprek met Inge zetten we de zaken 
op een rij.

Hoe werkt dat precies?

Huurverhoging 2019

Huren blijven 
betaalbaar 
en woningen 
bereikbaar

Woningstichting Maasdriel 
houdt de huurverhoging 2019 
beperkt tot maximaal 1,6%, 
wat gelijk is aan de in� atie over 
2018. Ook blijven zoveel moge-
lijk woningen bereikbaar voor 
mensen die recht hebben op 
huurtoeslag. Daarom kan de 
huurverhoging lager zijn dan 
1,6%. Tegelijk met deze nieuws-
brief ontvangt u meer informatie 
over de huurverhoging, waaron-
der de Huurkrant.
De Huurkrant geeft belangrijke 
informatie en uitleg over de 
jaarlijkse huurverhoging en het 
huurbeleid van woningcorpora-
ties. ■

Inge Coopmans



blijkt dat de woning passend is en er 
geen bijzonderheden zijn, dan wordt de 
kandidaat-huurder uitgenodigd voor de 
ondertekening van het huurcontract. 
Op diezelfde dag vindt de eindinspec-
tie met jou als vertrekkende huurder 
plaats.”

Wat houdt de eindinspectie in?
“Mijn collega van de technische dienst 
loopt met jou en de nieuwe huurder de 
woning na. De meterstanden worden 

opgenomen en jij levert de sleutels 
in en overhandigt een kopie van het 
overnameformulier aan m’n collega. Het 
is dus belangrijk dat jij en de nieuwe 
huurder vóór de eindinspectie de� ni-
tieve afspraken hebben gemaakt! Na de 
eindinspectie ben jij als vertrekkende 
huurder klaar. De nieuwe huurder gaat 
mee naar ons kantoor om het huurcon-
tract te tekenen en de eerste verhuur-
nota te betalen. Vervolgens ontvangt hij 
de sleutels.” ■

Oude huurder vertrekt, nieuwe huurder komt
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Woonruimteverdeelsysteem 
Woongaard is op 18 december 2018 
vernieuwd. De verwachting was 
dat woningzoekenden daar weinig 
van zouden merken. Toch kregen 
we er vragen over. Met dit artikel 
verduidelijken we hoe het werkt.

E-mailadres: nodig om te kunnen 
reageren 
Heeft u een actieve inschrijving maar 
geen e-mailadres, dan behoudt u uw 
inschrijving. U kunt in deze situatie 
echter niet reageren op woningen. 

Heeft u een actieve inschrijving en 
heeft u wel een e-mailadres, dan kunt 
u wel reageren op woningen. Daarvoor 
logt u met uw account in via 
www.woongaard.com. Het e-mailadres 
dat u gebruikt, kan maar één keer voor-
komen in het systeem. Houd hiermee 
rekening wanneer u voor een andere 
inschrijving (bijvoorbeeld voor een 
familielid) uw e-mailadres gebruikt.

Activeer uw e-mailadres 
Via www.woongaard.com activeert u 
uw e-mailadres. Wij raden u aan om dit 
nu al te doen, ook als u op dit moment 

niet op zoek bent naar een woning. Met 
het geactiveerde e-mailadres bent u 
altijd klaar om direct op woningen te 
reageren.

Zo activeert u uw e-mailadres
Om het e-mailadres te activeren, logt 
u in via www.woongaard.com. Heeft 
u sinds 18 december 2018 niet meer 
ingelogd, dan kunt u bij de eerste 
keer inloggen uw registratienummer 
en wachtwoord gebruiken. Bent u uw 
wachtwoord vergeten? Stel dan via 
‘wachtwoord vergeten’ het wachtwoord 
opnieuw in. Hiervoor gebruikt u de link 
die u in dat geval op uw e-mailadres 
ontvangt.

Wanneer u de eerste keer inlogt met uw 
registratienummer, vraagt het systeem 
u om uw e-mailadres te activeren. Heeft 
u dit gedaan, dan kunt u voortaan 
inloggen met uw e-mailadres en het 
ingestelde wachtwoord. 

Pro� el actualiseren
Bent u ingelogd, bekijk dan meteen 
uw pro� el en pas het aan als dat nodig 
is. Staat uw inkomen er bijvoorbeeld 
goed in? Als het inkomen nauwelijks 

gewijzigd is, kunt u het inkomen van de 
inkomensverklaring 2017 aanhouden. 
Is de inkomensverklaring 2018 beschik-
baar, dan gebruikt u die.

Zo vraagt u de 
inkomensverklaring op bij de 
Belastingdienst:
1. Log in op Mijn Belastingdienst.
2. Klik op 'Mijn gegevens'.
3. Klik op ‘Inkomensverklaring opvra-

gen en geregistreerd inkomen 
bekijken’.

4. Klik vervolgens op 
‘Inkomensverklaring opvragen’ bij 
het jaar waarvoor u een inkomens-
verklaring wilt. 

5. Er opent een pdf die u kunt opslaan 
of afdrukken.

Woonkrant ontvangen?
Wilt u op de hoogte worden gehouden 
van woningen die bij uw woonwensen 
passen? Log dan in via 
www.woongaard.com, stel uw woon-
wensen (opnieuw) in en meld uzelf 
aan voor de persoonlijke woonkrant. 
In elke week dat er passend aanbod 
is, ontvangt u dan een e-mail met de 
advertenties. ■

Woonruimteverdeelsysteem 

Woongaard 2.0: zo werkt het nu
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De Nederlandse overheid streeft 
naar een CO2-neutrale samenle-
ving in 2050. Dit houdt in dat al 
onze woningen in 2050 anders 
ingericht moeten zijn. Onze 
huurders moeten er zonder 
CO2-uitstoot kunnen verwarmen, 
koken en douchen. Hoe kunnen 
we de slag naar verduurzaming 
en nul CO2-uitstoot maken? Om 
daarachter te komen zijn we een 
proef gestart.

De traditionele, gasgestookte 
cv-combi-installatie zal verdwijnen. 
In plaats daarvan komen andere 
installaties waarmee we onze 
woningen zullen verwarmen en 
van warm water voorzien. Welke 
systemen kunnen dat zijn? Dat gaat 
Woningstichting Maasdriel samen 
met � rma Kemkens uit Oss onder-
zoeken. We testen twee systemen 
bij vier doorzonwoningen in de 
Nederlandstraat te Kerkdriel. 

Voorbereiding: isoleren
Voor de start van de proef zijn de 
vier woningen optimaal geïsoleerd. 
De woningen hebben dak-, spouw-, 
vloerisolatie en HR-beglazing 
gekregen, voor zover die nog niet 
aanwezig waren. Daarnaast zijn de 
radiatoren in de woonkamer ver-
vangen door nieuwe laagtempera-
tuurradiatoren, die groter en dikker 
zijn. De twee verwarmingssyste-

men die getest worden verbruiken 
stroom. Daarom zijn de wonin-
gen voorzien van zonnepanelen 
(PV-panelen), die het extra stroom-
verbruik grotendeels compenseren. 
Als voorbereiding op gasloos koken 
hebben de vier woningen een elek-
trische kookgroep gekregen. 

Twee woningen met hybride 
systeem
Twee woningen hebben een 
hybride systeem gekregen: een 
luchtwarmtepomp in combinatie 
met een gasinstallatie als back-up. 
De luchtwarmtepomp, die qua 
uiterlijk lijkt op een airco buiten-
unit, is in de voortuin geplaatst. Met 
de warmte die de pomp uit de bui-
tenlucht haalt, wordt de cv-installa-
tie verwarmd en voor warm water 
gezorgd. Als het buiten koud is, zal 
de warmteopbrengst van de lucht-
warmtepomp afnemen. Daarom is 
ook een nieuwe, zeer zuinige gas-
gestookte cv-combi-ketel geplaatst, 
waarmee voldoende bijverwarmd 
kan worden. Bijverwarmen gebeurt 
nu dus nog met gas, maar kan in de 
toekomst mogelijk met waterstof, 
groene stroom of een andere ener-
giebron gebeuren. 

Twee woningen met all-
electric systeem
In de twee andere woningen is 
op zolder een all-electric systeem 

geplaatst: twee elektrische naver-
warmers (lijken op een cv-ketel 
zonder rookgasafvoer) en een 
elektrische voorraadboiler. Deze 
naverwarmers oftewel PVT-panelen 
halen hun warmte uit het lei-
dingsysteem achter de PV-panelen 
(gewone zonnepanelen) op het 
dak. Ze zorgen voor verwarming, 
warm water en een beter rende-
ment van de stroomopbrengst van 
de PV-panelen. Ook bij dit systeem 
zal de warmteopbrengst in koudere 
periodes onvoldoende zijn. Daar is 
rekening mee gehouden. Het water 
voor cv en douche kan worden 
bijverwarmd met een elektrisch 
element in de naverwarmers. Als de 
bewoners elektrisch gaan koken, 
kunnen ze hun gasaansluiting 
opzeggen. Dat levert een extra 
besparing op: de vastrechtkosten 
van de aansluiting op het gasnet 
vallen weg.

Evaluatie over een jaar
De proef is in april 2019 gestart. We 
zullen de woningen een jaar lang 
monitoren. Vervolgens evalueren 
we de resultaten en de ervaringen 
die de bewoners met deze nieuwe 
systemen hebben opgedaan. Wij 
hopen dat de proef een positieve 
uitkomst heeft en dat de geteste 
technieken woonlastenverlaging 
door een lagere energierekening 
mogelijk maken. ■

Wat is de slimste manier om te verduurzamen?

Woningstichting 
Maasdriel start proef 
met 4 woningen
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Meer grip op 
geldzaken? 
Check 
www.nibud.nl!
Het Nibud is een onafhankelijk 
instituut dat voorlichting geeft over 
geldzaken, zoals sparen, rondko-
men en lenen. Het Nibud geeft 
praktische informatie die mensen 
kan helpen om meer grip op hun 
geldzaken te krijgen. Zo kunt u op 
www.nibud.nl vinden waar u reke-
ning mee kunt houden in diverse 
levenssituaties, zoals samenwonen, 
scheiden, ziekte en overlijden van 
een naaste. 

Persoonlijk budgetadvies 
Het Nibud geeft ook handige tips 
en rekentools. U kunt bijvoorbeeld 
een persoonlijk budgetadvies 
krijgen via https://persoonlijkbud-
getadvies.nibud.nl.  Als u hier uw 
gegevens invult, ontvangt u een 
onafhankelijke blik op uw inkom-
sten en uitgaven. Het persoonlijk 
budgetadvies laat zien waar uw 
geld blijft en hoe u het doet in 
vergelijking met anderen. Ook ziet 
u meteen hoeveel u kunt sparen 
en waar u kunt bezuinigen. Check 
www.nibud.nl: het is de moeite 
waard! ■

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt buren om 
con� icten op te lossen. Getrainde 
vrijwilligers, de buurtbemid-
delaars, luisteren naar het 
verhaal van beide partijen. 
Ze geven zelf geen oordeel. 
Buurtbemiddelaars bege-
leiden het contact tussen u 
en uw buren. Ze proberen 
de partijen weer met elkaar 
in gesprek te krijgen en hen 
zelf een oplossing laten bedenken. 
Een oplossing die voor beide partijen 
aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner 
dat een probleem zich in de toekomst 
opnieuw voordoet.

Waarvoor kunt u 
buurtbemiddeling inschakelen?
U kunt denken aan geluidsoverlast, 
overlast door huisdieren, problemen 
met de erfafscheiding, rommel in het 
trappenhuis enzovoort. Voor over-
lastsituaties waarbij sprake is van 
buitensporige agressie of alcohol- en 
drugsproblemen kunt u niet terecht bij 
buurtbemiddeling. Daarvoor moet u 
contact opnemen met de politie.

Wat zijn de uitgangspunten bij 
buurtbemiddeling?
De bemiddelaars trekken geen partij. Zij 
helpen u en uw buren om toe te werken 
naar afspraken die voor beide partijen 
aanvaardbaar zijn. Voor beide partijen 
geldt dat zij op vrijwillige basis deelne-
men. Ook belangrijk: de bemiddelings-
gesprekken en -afspraken zijn strikt 
vertrouwelijk. U kunt dus vrijuit praten. 
Buurtbemiddeling is bovendien gratis. 

Wat kunt u bereiken met 
buurtbemiddeling?
Met buurtbemiddeling kunnen u en 
uw buren problemen oplossen voor-

dat de situatie uit de hand loopt. 
Daardoor zult u in de toekomst 
prettiger met uw buren kunnen 
omgaan. Als u en uw buren de 
problemen oplossen, is dat ook 
nog eens goed voor de leefbaar-
heid in de buurt. 

Hoe werkt buurtbemiddeling?
1. U neemt contact op met buurtbe-

middeling en legt uit wat er aan 
de hand is. Dat kan via de  tele-
foon: 0345 51 52 27, via e-mail: 
buurtbemiddeling@elkwelzijn.
nl of via het online aanvraagfor-
mulier (https://www.elkwelzijn.nl/
Buurtbemiddeling).

2. Als het con� ict bemiddelbaar is, 
vormt de coördinator van ElkWelzijn 
een team van twee bemiddelaars.

3. De bemiddelaars komen bij u langs 
om naar uw verhaal te luisteren.

4. Zij leggen contact met de buren met 
wie u de overlast wilt bespreken.

5. Als beide partijen daarmee instem-
men, dan maken de bemiddelaars 
een afspraak voor een gesprek tus-
sen u en uw buren. Dit gesprek vindt 
plaats op neutraal terrein en onder 
begeleiding van de bemiddelaars.

6. De vrijwilligers sluiten de bemidde-
ling af met (schriftelijke) afspraken.

Meer weten over aanpak van buren-
problemen? Kijk voor tips, suggesties 
en oplossingen op 
www.problemenmetjeburen.nl. ■

Gratis buurtbemiddeling via ElkWelzijn

Problemen oplossen 
voordat ze 
uit de hand lopen

Harde muziek. De hond die de hele dag blaft. De auto die steeds bij u op de 
stoep wordt geparkeerd. Om allerlei dingen kunnen ergernissen ontstaan tussen 
buren. In de meeste gevallen lossen buren dat samen op. Lukt dat echter niet, 
dan kan de ergernis uitgroeien tot een con� ict. In dat geval kan buurtbemidde-
ling helpen om tot een oplossing te komen. In samenwerking met de gemeente 
Maasdriel biedt Woningstichting Maasdriel buurtbemiddeling aan via ElkWelzijn 
te Culemborg. 



Belangrijke telefoonnummers

Storing verwarming en 
mechanische ventilatie 
Kemkens (0412) 63 05 55

Verstopping riolering 
RRS (073) 639 40 10

Woningstichting Maasdriel
(0418) 63 17 358

Informatie nodig? 
Bekijk onze 
folders!
Wilt u meer weten over onze proce-
dures en ons beleid? Bijvoorbeeld ten 
aanzien van het aanpassen van de 
woning, het afsluiten van een service-
abonnement of het opzeggen van de 
huur? Over zaken die voor elke huurder 
belangrijk zijn, hebben we informatieve 
folders samengesteld. U vindt ze op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl. ■

Maak het uzelf makkelijk…
…neem een serviceabonnement!

Zowel de verhuurder als de huurder 
heeft verplichtingen ten aanzien van 
het onderhoud van een huurwoning. 
Welk onderhoud voor rekening van 
de verhuurder of de huurder komt, 
is wettelijk vastgelegd in het Besluit 
kleine herstellingen.

Verhuurdersonderhoud
Woningstichting Maasdriel is ver-
antwoordelijk voor de reparaties die 
noodzakelijk zijn wegens ouderdom 
en/of normale slijtage en voor het 
periodieke onderhoud. Wij zorgen 
dat dit wordt uitgevoerd en de kos-
ten hiervan zijn voor onze rekening.

Huurdersonderhoud
Voor rekening van u als 
huurder komen kleine 
herstelwerkzaamheden, 
zoals het repareren van de 
brievenbus en het ontluch-
ten en bijvullen van de 
centrale verwarming.

Serviceabonnement
Veel klusjes die onder het huur-
dersonderhoud vallen kan 

Woningstichting Maasdriel van u 
overnemen. Prettig als u er zelf geen 
tijd voor heeft of niet zo handig bent! 
Welke klusjes dat zijn, staat in de 
folder over het onderhouds-abc die 
u vindt op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl. 
Als u een serviceabonnement heeft, 
verrichten wij de werkzaamheden 
die in de kolom ‘serviceabonnement’ 
zijn aangegeven.

Zo sluit u het abonnement af
Op www.woningstichtingmaasdriel.
nl staat ook het formulier waarmee u 
het serviceabonnement kunt aanvra-
gen. U sluit het af voor minimaal één 
jaar. Het wordt na één jaar stilzwij-

gend omgezet in een abonne-
ment voor onbepaalde tijd. 
Naast de eenmalige kosten 

van € 30,- bij afsluiten 
betaalt u € 4,91 per maand 
voor het serviceabonne-

ment. De opzegtermijn 
is één kalendermaand. 

Bij een huuropzegging 
eindigt uw serviceabonnement 

automatisch. ■

Het team van 
W� ingstichting Maasdriel 
wenst u fijne feestdagen 
en een goed 2019!

Huur betalen?
Automatische 
incasso geeft 
zekerheid en 
gemak!

De huur aan Woningstichting 
Maasdriel dient vooruitbetaald 
te worden, uiterlijk op de eerste 
van de maand. Zo staat het in uw 
huurcontract en daar houden wij 
u aan. 

Let op!
Kiest u ervoor om de huur zelf over te 
maken, vergeet dan niet om uw adres 
en betalingskenmerk (zie acceptgiro) 
te vermelden!

Automatische incasso
Huurbetaling via automatische incasso 
is het gemakkelijkst. U geeft ons toe-
stemming om op de 1e dag van elke 
maand de huur van uw bankrekening 
af te schrijven. Gemakkelijk en zeker: u 
betaalt altijd op tijd en aanpassingen 
in de maandelijkse huur worden auto-
matisch verwerkt! ■

Steeds meer huurders sluiten het serviceabonnement af. 
Logisch, want het bespaart tijd én het biedt zekerheid. 
Alle kleine herstelwerkzaamheden die onder het 
serviceabonnement vallen, worden vakkundig uitgevoerd.

brievenbus en het ontluch-

Veel klusjes die onder het huur-

jaar. Het wordt na één jaar stilzwij-
gend omgezet in een abonne-

ment voor onbepaalde tijd. 
Naast de eenmalige kosten 

van € 30,- bij afsluiten 
betaalt u € 4,91 per maand 
voor het serviceabonne-

ment. De opzegtermijn 
is één kalendermaand. 

Bij een huuropzegging 
eindigt uw serviceabonnement 

gend omgezet in een abonne-
ment voor onbepaalde tijd. 
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