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Inhoudsopgave

Digitaal, maar óók persoonlijk

‘Vroeger’ moest je naar het reisbureau als je op vakantie 
wilde. Maar die vakantie boek ik tegenwoordig toch eerder 
via internet. Ook bij Arcade gaan we mee met die digitale 
ontwikkelingen. Minder tussenkomst van mensen betekent 
dat veel zaken efficiënter en sneller gaan. Gaat u maar na: een 
reparatie melden via de telefoon kon in het verleden alleen 
tijdens kantooruren. Nu kunt u die storing elk moment van 
de dag - ook in het weekend – via onze website doorgeven. 

Met het oog op deze en andere vernieuwingen zijn we 
bezig onze website aan te passen. In juni moet alles achter 
de schermen geregeld zijn. Gaan we dan álles digitaliseren 
bij Arcade? Nee, gelukkig niet. Als je een klantvriendelijke 
organisatie wilt zijn - en dat willen we - dan bied je 
huurders ook de gelegenheid om anders in contact te 
komen. Telefonisch natuurlijk, maar ook persoonlijk aan de 
balie. Dan maakt u gewoon even een afspraak met een van 
onze mensen en staan we óók voor u klaar. 

Alle digitale ontwikkelingen brengen ook nieuwe 
mogelijkheden met zich mee. Mogelijkheden waarvan je als 
woningcorporatie weleens zegt: wat moeten we daar nou 
mee? Wat zeggen de regels daarover? Een goed voorbeeld 
is Airbnb: via internet een huis of appartement verhuren. 
Tien jaar geleden bestond het nog niet. Nu wel. Hebben 
we daar eigenlijk regels voor? Ja, die zijn er. Uw woning als 
vakantieverblijf verhuren valt onder ‘onderverhuur’. En dat 
mag niet volgens de huurvoorwaarden. 

We hebben goed gekeken naar ons beleid (zeg maar: de 
verzamelnaam voor alle voorwaarden). Is het nog wel 
van deze tijd? En is het wel duidelijk voor u als huurder? 
Daarom praten we u in dit nummer bij over het beleid dat 
we hebben aangepast. Zo bent u ook weer op de hoogte.

René Lemson
directeur-bestuurder
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Nieuws

Arcade is u straks nog beter van 
dienst met de nieuwe website 
Even opzoeken wat de regels voor zelf klussen ook al 
weer zijn. Bekijken welke nieuwe projecten Arcade in 
voorbereiding heeft. Een reparatieverzoek doorgeven 
en meteen een afspraak met een monteur inplannen. 
Dat gaan we straks allemaal nog veel eenvoudiger 
maken voor u. Want medio juni gaat de nieuwe website 
van Arcade de lucht in.

Handig dat u steeds meer dingen via internet kunt regelen. Het 
scheelt u en ons tijd. Onze huidige website voldeed echter niet 
meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwe website wordt straks 
niet alleen informatiever, maar ook gebruiksvriendelijker. Laptop, 
computer, tablet of smartphone: u vindt altijd wat u zoekt.  
Op elk moment van de dag.

Ook telefonisch en persoonlijk
Natuurlijk zijn we niet een organisatie die alleen met de digitale 
tijd meegaat. Als klantvriendelijke corporatie zijn we nog steeds 
via álle kanalen bereikbaar. Ook telefonisch en persoonlijk zijn we 
u graag van dienst. 

Vindt u het prettig om met een medewerker van Arcade van 
gedachten te wisselen? Maak dan van tevoren telefonisch een 
afspraak via 0174-28 23 00, toets 1. We plannen dan een afspraak in.  

Zo zorgen wij ervoor dat we alle tijd voor u hebben. En zo 
voorkomt u dat u voor niets naar kantoor komt, omdat de 
medewerker die u zoekt er niet is.

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de nieuwe 
website. Als u vanaf medio juni kijkt op arcadewonen.nl, is de 
kans groot dat u een ‘andere’ website ziet. Heeft u nog suggesties 
om onze website te verbeteren? Stuur dan een e-mail naar  
info@arcadewonen.nl.

Om u goed van dienst te zijn, krijgt u een keuzemenu. 

ToeTs 1: Daarna heeft u deze keuzes:

Verhuur

KiES 1

Voor vragen over het zoeken 
naar een nieuwe woning, 
huur opzegging of uw inschrij-
ving als woningzoekende.

Huur
administratie 
KiES 2

Voor vragen over de 
huurbetaling, servicekosten 
of het doorgeven van een 
ander bankrekeningnummer.

Woonservice
 
KiES 3

Voor vragen over uw woon-
omgeving, het verkrijgen van 
een voorrangsverklaring of 
als u overlast ervaart.

Aangekondigd 
onderhoud
KiES 4

Voor vragen die u heeft naar 
aanleiding van een brief die 
u ontving over aangekondigd 
onderhoud aan uw woning. 

Voor welke vragen belt u met Arcade?

Voor alle vragen – behalve reparatieverzoeken – zijn wij bereikbaar op het vertrouwde telefoonnummer 0174 – 28 23 00.
Woningzoekenden: houd uw inschrijfnummer van Woonnet-Haaglanden bij de hand. 

Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.
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Dit jaar krijgen de 
lagere inkomens gemiddeld 
1,9% huurverhoging

Huurverhoging per 1 juli 2018 voor sociale 
huurwoningen
De huurverhoging die u krijgt, hangt 
af van uw totale huishoudinkomen. 
Wij besloten voor huishoudens 
met een huishoudinkomen 
onder of gelijk aan € 41.056,- 
de huur te verhogen met 
gemiddeld 1,9% (3,9% 
is toegestaan). Ligt 
uw huishoudinkomen 
boven € 41.056,-?  Dan 
verhogen wij de huur 
met maximaal 5,4%. Dit 
percentage is door de 
overheid vastgesteld.

In sommige gevallen 
is de maximale 
huurprijs van een 
woning bereikt. 
Het percentage van de 
huurverhoging kan dan lager 
uitvallen.
Voor 1 mei 2018 ontvangt u van ons 
een brief, hierin leest u hoeveel 
huurverhoging u krijgt. Dit is nooit 
hoger dan de door de overheid 
vastgestelde percentages (zie 
alinea hiervoor).

Huurtoeslag
Ontvangt u nu huurtoeslag? En krijgt 
u een huurverhoging? Dan geven wij de 
nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst. 
Lukt het niet om uw gegevens te verwerken, dan 
krijgt u bericht van de belastingdienst.  
Zij vragen u dan om zelf de juiste huurprijs door te geven.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke 
huurverhoging
De volgende groepen zijn uitgezonderd voor de 

inkomensafhankelijke huurverhoging:
-  Huishoudens waarvan één of meer leden per  

1 juli 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar) 
hebben bereikt.

- Huishoudens van vier of meer personen.
-  Chronisch zieken en gehandicapten met 

WIz-verklaring (Wet Langdurige zorg).
Is er sprake van één van bovenstaande 

uitzonderingen, maar ontvangt u toch 
een huurverhoging van 5,4%? Maak dan 

bezwaar.

Bezwaar maken
Tot 1 juli 2018 kunt u schriftelijk een bezwaar 
indienen. Dit kan alleen als u een sociale 

huurwoning huurt en er een geldige reden 
is. Meer informatie hierover staat in de 

bijlage bij uw huurverhogingsvoorstel. 
U kunt ook kijken op  
www.arcadewonen.nl.

¯ Ook dit jaar geen maximale huurverhoging  
voor lagere inkomens.

Elk jaar – op 1 juli 2018 – past Arcade de huur van haar woningen aan. Wij houden ons aan de richtlijnen 
van de overheid. De regering besloot dat de huurverhoging afhankelijk is van het inkomen. Arcade vindt de 
betaalbaarheid van sociale huurwoningen belangrijk en besloot de huur voor de laagste inkomensgroep niet 
maximaal te verhogen. 
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Huurders en kopers in één 
appartementengebouw. Wat 
betekent dit voor u als huurder?

In sommige appartementen-
gebouwen wonen huurders en kopers 
samen onder een dak. Huurders 
hebben in dat geval te maken met 
regels, zoals een Huishoudelijk 
Reglement en een akte. Woont u in 
een dergelijk appartementengebouw? 
Dan is dit artikel voor u van belang. 

In een appartementencomplex met koop- 
en huurappartementen zijn alle eigenaren 
lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 
Arcade is eigenaar van de huurwoningen 
en daarom lid. Een VvE is verantwoordelijk 
voor het beheer en het onderhoud van de 
gemeenschappelijke ruimten. Zoals het 
dak, de buitengevels, ramen en deuren. 
Maar ook installaties, zoals de lift, ingang, 
intercom en de riolering zijn gemeen-
schappelijk eigendom. In een VvE betalen 
alle eigenaren hiervoor samen de kosten 
voor het beheer en het onderhoud. De 
huurders zijn geen eigenaar en betalen 
ook geen kosten aan de vereniging.

Wat doet een VvE-bestuur?
Een VvE heeft een bestuur dat uit een 
aantal eigenaren bestaat. Minimaal één 
keer per jaar is er een ledenvergadering. 
Tijdens deze vergadering nemen zij 
besluiten over bijvoorbeeld het vervangen 
of herstellen van het dak of het buiten-
schilderwerk. Het bestuur zorgt ervoor dat 
de besluiten worden uitgevoerd volgens 
de akte en het Huishoudelijk Reglement. 
Arcade is als eigenaar bij deze vergadering 
aanwezig. Wij behartigen als eigenaar de 
belangen van de huurders. 

Hoe neemt de VvE een besluit?
De VvE neemt alleen een besluit door 
te stemmen. Elke eigenaar heeft het 

recht een stem uit te brengen. Worden 
er beslissingen genomen die huurders 
aangaan? Dan leggen wij deze voor aan de 
huurders. Het gaat dan om grote aanpas-
singen zoals bijvoorbeeld schoonmaak en 
tuinonderhoud. Of ingrijpende werk-
zaamheden waarbij veel overlast is. Uw 
mening of keuze nemen wij mee naar de 
vergadering. Op deze manier heeft een 
huurder inbreng. 

Reparatieverzoek 
Huurders die in een gebouw met een  
VvE wonen dienen een reparatieverzoek 
bij ons in. Dit kan digitaal via  
www.arcadewonen.nl of bellen naar  
(088) 011 70 03.  
Veranderingen aan de buitenzijde leggen 
wij eerst voor aan de VvE. Zij moeten 
toestemming geven voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden.

˙ Een druk bezochte informatieavond voor de bewoners van het appartementengebouw Vreelande.

informatieavond voor bewoners Vreelande 
In het appartementengebouw Vreelande in ’s-Gravenzande wonen kopers en 
huurders samen in een gebouw. “Wij merkten dat het niet altijd even duidelijk was 
voor de bewoners wat de rechten en plichten van alle bewoners zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen prettig woont. Daarom besloten wij een informatieavond 
te organiseren. Tijdens deze avond hebben wij uitleg gegeven over de regels, de 
verschillen en overeenkomsten. Wij zijn blij met de hoge opkomst. En hebben veel 
onduidelijkheid weg kunnen nemen bij de bewoners. Zowel de huurders als de 
kopers vonden het een geslaagd initiatief. Ik hoop dat deze bijeenkomst bijdraagt 
aan een nog prettiger leefklimaat!”, vertelt Ronald Borsje, VvE beheerder bij Arcade.

Nieuws
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AED’s in de buurt daar red 
je levens mee
Krijgt iemand een hartstilstand? Dan is het van levensbelang dat 
diegene zo snel mogelijk wordt gereanimeerd. Bij een reanimatie 
met een AED lopen de overlevingskansen op tot 70%. Daarom is het 
belangrijk dat deze overal beschikbaar zijn. Wij twijfelden geen 
moment toen Vitis Welzijn ons benaderde voor de plaatsing van AED’s 
bij vijf wijkcentra. Omdat wij eigenaar zijn van de betreffende panden 
hebben zij onze toestemming nodig. Uiteraard verlenen wij onze 
medewerking.

In maart 2018 ondertekenden wij samen 
met Vitis Welzijn een overeenkomst voor 
het plaatsen van AED’s. Deze komen in een 
kast aan de buitengevel bij de volgende 
locaties:

•  Het Hof van Heden:  
Dijkweg 20 in Naaldwijk

•  Wijkcentrum Vitis Welzijn Larix:  
Larixstaat 4 en 6 in ’s-Gravenzande

•  Wijkcentrum Vitis Welzijn Kasteeleplein:  
Dingemans van de Kasteeleplein 1 in 
’s-Gravenzande

•  Wijkcentrum de Backerhof: 
Wittebrug 2 in Poeldijk

•  Wijkcentrum ’t Anker:  
Baron van Gentplein 31 in De Lier

Aangepaste 
openingstijden 
feestdagen
De feestdagen komen er weer aan.  
Tijdens onderstaande dagen zijn wij gesloten:

Koningsdag - vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag - donderdag 10 mei 2018 
Tweede Pinksterdag - maandag 21 mei 2018

Dringend reparatieverzoek
Heeft u tijdens de feestdagen een dringend reparatieverzoek?  
Bel dan (088) 011 70 03. Alleen in geval van spoedeisende 
reparatieverzoeken - die niet kunnen wachten tot de volgende 
werkdag - ondernemen wij direct actie.

Buurvriendelijk van 
de tuin genieten!
Heerlijk, de zomer is weer in aantocht. 
Het is de tijd om niet alleen binnen, 
maar ook buiten van uw woning te 
genieten: in de tuin of op het balkon. 
Als iedereen buiten leeft, spreekt het 
voor zich dat we een beetje rekening 
houden met elkaar. Misschien 
bent u wel een liefhebber van de 
barbecue, maar uw buren niet. En de 
kans bestaat ook dat de buurt niet 
helemaal uw muzieksmaak kan delen, 
dus zet het geluid niet hard. Houd 
rekening met uw buren, dan heeft 
iedereen een fijne zomer.
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Wie doet wat aan onderhoud?
Arcade is verantwoordelijk voor het groot 
onderhoud aan uw woning. Dit zijn 
werkzaamheden aan de buitenkant van 
uw woning, zoals buitenschilderwerk, 
vervanging van kozijnen en reparaties 
aan balkons en daken. Ook groot 
onderhoud aan de binnenkant van uw 

woning, zoals het plaatsen van een 
nieuwe cv-installatie en het vervangen 
van keukens en badkamers hoort tot onze 
werkzaamheden. 
Op www.arcadewonen staat de folder 
“Wie doet wat? Uitleg over onderhoud”. 
In deze folder staat een overzicht met 

werkzaamheden en voor wie de kosten 
zijn. U ziet dan ook welke werkzaamheden 
onder het servicepakket vallen. 
Wilt u weten of wij dit jaar werkzaamheden 
aan uw woning verrichten? Op pagina 
22-23 van dit bewonersblad vindt u het 
jaaroverzicht planmatig onderhoud 2018. 

Huurders zijn 
tevreden over onze 
dienstverlening

Kwaliteit staat bij Arcade hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat huurders onze dienstverlening waarderen. Wij vragen onze huurders via 

onderzoek naar hun mening. Wij doen dit het hele jaar door. Onze dienstverlening voldeed 
in 2017 aan de kwaliteitseisen van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat het label met 
twee jaar wordt verlengd tot 16 maart 2020.

Wij ontzettend trots op deze verlenging. Dit betekent dat 
huurders tevreden zijn over de manier waarop wij ons 
werk doen. Bij het onderzoek staat de mening van u als 
huurder centraal. Bij het onderzoek komen zaken aan 
bod waar u mee te maken kan krijgen. 

Een aantal voorbeelden:
•  Worden reparaties goed afgehandeld?
• Worden afspraken nagekomen?
•  Worden klachten naar tevredenheid opgelost?
Het onderzoek geeft ons ook inzicht in wat beter kan. 
Zo kunnen wij waar nodig bijsturen.

Prachtige rapportcijfers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door KWH, het kwali-
teitscentrum voor woningcorporaties. Uit dit onderzoek 
komen rapportcijfers. De cijferlijst van Arcade mag er 
zijn:

Huurkrant verschijnt weer digitaal
Ook dit jaar verschijnt de Huurkrant alleen nog digitaal. De krant is beschikbaar via 

www.arcadewonen.nl. In de Huurkrant vindt u uitleg over het huurbeleid van de overheid 
en woningcorporaties. Daarnaast leest u meer over de jaarlijkse huuraanpassing, passend 
toewijzen en de huurtoeslag. 

Heeft u geen internet? Of wilt u de Huurkrant toch in gedrukte vorm?  
Haal dan bij ons een exemplaar op (zolang de voorraad strekt).

Huurkrant 2018 

Daarom kan de woningcorporatie 

ervoor kiezen om woningen 

met een relatief lage huur een 

hogere huurverhoging te geven 

dan woningen die nu al een 

goede prijs hebben. Dat moet 

natuurlijk wel gebeuren binnen 

de wettelijke grenzen: huurprijzen 

mogen maximaal 3,9 tot 5,4 

procent stijgen, afhankelijk van 

het inkomen van de huurder. 

Huurverhoging 2018  

Hoe werkt dat precies?Deze krant gaat over zelfstandige woonruimte. Voor onzelfstandige 

woonruimte – zonder eigen voordeur, huisnummer, toilet en keuken –  

gelden andere regels. Vraag uw verhuurder hoe het zit bij huurverhoging  

voor onzelfstandige woonruimte.

Inhoud 

Bezwaar maken tegen  

de huurverhoging 2

In Rotterdam doen ze  

het samen en anders 3

Kunt u huurtoeslag 

krijgen? 4

Toewijzen van woningen  

- de regels 4

Huurverhoging per 1 juli 2018

Gaat de huur van uw woning vanaf juli 2018 

omhoog? Uw verhuurder mag de huurprijs van 

sociale huurwoningen elk jaar verhogen. Als 

de huur omhoog gaat, ontvangt u daarover een 

brief van uw woningcorporatie. Daarin staat 

met welk percentage uw huur stijgt.

De overheid bepaalt met 

welk percentage de huren 

mogen stijgen. In 2018 is 

dat maximaal 3,9 tot 5,4 

procent. Welk percentage 

voor u geldt, hangt af van het 

huishoudinkomen (zie kader 

onderaan deze pagina). De huur 

van een sociale huurwoning 

mag nooit hoger worden 

dan de maximale huurprijs 

volgens het zogenaamde 

woningwaarderingsstelsel.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Woningcorporaties mogen de 

huur maximaal met het door 

de overheid vastgestelde 

percentage verhogen. Maar 

corporaties bepalen binnen 

die grenzen zelf met welk 

percentage zij dit doen. Dit kan 

betekenen dat uw huurverhoging 

(veel) lager uit kan vallen.

Soms betalen huurders van 

dezelfde soort woningen een 

andere huur, omdat de ene 

huurder er langer woont dan 

de andere. De overheid wil 

dat verschil graag verkleinen. 

Waarom huurverhoging?

Woningcorporaties hebben huurinkomsten nodig. Ze 

betalen er het onderhoud van huurwoningen van, zoals 

kleine reparaties en grootschalig onderhoud. Ze bouwen 

er nieuwe woningen mee en ze maken bestaande 

woningen energiezuiniger, door ze bijvoorbeeld nóg beter 

te isoleren of door zonnepanelen te plaatsen. Corporaties 

betalen er ook hun bedrijfslasten van, zoals de 

investeringen in de leefbaarheid van buurten en de lonen 

van hun medewerkers. Bovendien moeten zij sinds 2013 

een belasting van 1,7 miljard euro betalen aan de overheid 

over hun woningen: de verhuurderheffing.

De huur mag in 2018 omhoog met maximaal 3,9 procent (het inflatiepercentage plus 

2,5 procent). Lang niet alle huurders krijgen deze verhoging. Alle huren bij elkaar mogen  

niet meer dan maximaal 2,4 procent stijgen.

Als u in 2016* meer verdiende dan 41.056 euro, kunt u een extra huurverhoging krijgen. 

Daarmee wil de overheid mensen met een wat hoger inkomen stimuleren om te verhuizen, 

zodat hun woning vrijkomt voor mensen die minder verdienen.

WELKE HUURVERHOGING IS TOEGESTAAN VOOR U?

 
Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen* tot 41.056 euro kunnen maximaal een 

huurverhoging krijgen van 3,9 procent (inflatie van 1,4 procent plus 2,5 procent).

 
Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen boven 41.056 euro kunnen maximaal  

5,4 procent meer gaan betalen (inflatie van 1,4 procent plus 4 procent). 

*  De overheid kijkt naar het totale huishoudinkomen over 2016. Hiervoor telt het inkomen van  

alle mensen die op het adres wonen. Van personen die op 1 januari jonger waren dan 23 telt  

alleen het bedrag boven 19.758 euro (het minimumloon 2016) mee.

Maar alle huren bij elkaar mogen 

gemiddeld maar maximaal 2,4 

procent stijgen, dit heet de 

huursom. 

Meer weten over hoe  

dit precies werkt?  

Bekijk de video: https://

youtu.be/3fuOTShPOkI

 De huurverhoging  

was in 2017 gemiddeld 

0,6 procent, flink lager 

dan de maximaal 

toegestane verhoging.

Let op: 

Heeft u een inkomen boven 

de 41.056 euro? Dan geldt de 

maximale huurverhoging van  

5,4 procent NIET als uw 

huishouden bestaat uit vier of 

meer personen en/of als iemand 

in uw huishouden de AOW-leeftijd 

heeft bereikt. In dat geval kunt 

u een huurverhoging krijgen van 

maximaal 3,9 procent.

contact   7,5
nieuwe woning   7,4
huur opzeggen   7,7
reparaties   7,5
onderhoud   8,1
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¯ Arcade is verantwoordelijk voor het groot onderhoud 
aan uw woning. Dit zijn werk zaam heden aan de 
buitenkant van uw woning, zoals buitenschilderwerk.
Kleine reparaties in de woning doet u zelf.

Het tarief servicepakket  
is gewijzigd: E4,30 p/m

Iedereen wil graag in een goed 
onderhouden huis wonen. Dat is in uw 
en ons belang. In elke woning gaat ook 
weleens iets stuk of is onderhoud nodig. 
Dat is onvermijdelijk. Sommige reparaties 
doen wij. Voor andere reparaties bent u zelf 
verantwoordelijk, zoals: het ontstoppen 
van afvoer wastafel, douche, gootsteen en 
lekkende kranen. Lukt het u niet om dit 
soort reparaties zelf te doen? Of heeft u hier 
geen tijd voor? Dan is het servicepakket iets 
voor u! Wij voeren deze reparaties dan voor 
u uit. Dat is wel zo gemakkelijk!  
Per 1 juli 2018 herzien wij ons servicepakket. 
Het rioolontstoppingspakket valt vanaf dan 
in het servicepakket. 

Het servicepakket bestaat al sinds 2007. De hoogste 
tijd om de inhoud eens goed te bekijken. Dit hebben 
wij samen met de Huurdersvereniging Westland 
opgepakt. Zo zijn de reparaties die onder het service-
pakket vallen opnieuw bekeken. Ook is gekeken 
of het servicepakket nog voldoet aan de huidige 
regels.  En of het pakket aansluit bij de wensen van 
onze huurders. Het resultaat is een herzien service-
pakket dat per 1 juli 2018 ingaat. In het service-
pakket zijn onder andere de rioolverzekering, het 
vervangen van hang- en sluitwerk en kraanleertjes 
en het verwijderen van wespen- en bijennesten 
opgenomen. 

Wilt u het servicepakket afsluiten?
Op www.arcadewonen.nl kunt u zich aanmelden 
voor het servicepakket. De kosten voor het service-
pakket zijn € 4,30 per maand. Dit betaalt u tegelijk 
met uw huur. U sluit het servicepakket af voor 
minimaal 12 maanden. Reparaties dient u in via 
(088) 011 70 09 of digitaal via www.arcadewonen.nl.

Let op: 

nieuw tarief 

servicepakket! Tarief 

glasverzekering blijft gelijk.

Bent u al lid van het servicepakket? Het 

vernieuwde servicepakket gaat automatisch 

per 1 juli 2018 in. U betaalt dan ook het nieuwe 

tarief van € 4,30 per maand. Het vernieuwde 

servicepakket is inclusief rioolontstopping. 

Dit is niet meer apart, wat voorheen wel 

het geval was. Het tarief voor onze 

glasverzekering is ongewijzigd. 

Dit blijft € 1,20 per maand.
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Arcade heeft het tuinbeleid opnieuw bekeken. We merkten dat hier en daar 
wat onduidelijkheid was over wat wel en niet mag in de tuin. De nieuwe 
regels moeten meer duidelijkheid brengen.

Een tuin die eruit ziet als een wildernis 
omdat het onderhoud achterwege blijft. Een 
tuin die in gebruik is als opslagplaats. Of een 
tuin die als parkeerplaats dient. Begrijpelijk 
dat u zich eraan ergert. U bent de enige niet. 
Wij krijgen nogal eens een overlastmelding 
die met tuinen te maken heeft. Om iedereen 
van het buitenleven te laten genieten, 
heeft Arcade een tuinbeleid. Kort geleden 
zijn de regels, in samenwerking met de 
huurdersvereniging, iets aangepast. 

Met het nieuwe tuinbeleid willen we 
graag meer duidelijkheid geven. De 
belangrijkste regel is nog altijd dat u 
zelf verantwoordelijk bent voor het 

tuinonderhoud. Verder heeft u alle 
vrijheid: een groene tuin, een drukke 
natuurtuin of een tuin met alleen maar 
tegels? Aan u de keuze.

Aanvullende voorwaarden
Onderdeel van het nieuwe tuinbeleid 
is dat we nieuwe huurders beter gaan 
wijzen op wat wel en niet mag. In 
het huurcontract nemen we daarom 
aanvullende voorwaarden over 
tuinonderhoud op. Aan de hand van foto’s 
laten we zien wat we verstaan onder een 
netjes onderhouden tuin. En gaat u weer 
verhuizen? Dan bekijken we samen of de 
tuin bij vertrek er nog netjes uitziet. 

Overnemen of niet?
Heeft u bijvoorbeeld een mooie 
vijver, een sfeervolle open haard of 
een gezellige barbecue in de tuin? 
Misschien wil de nieuwe huurder 
die wel overnemen. Zo niet, dan 
vragen we u om die aanpassingen 
uit de tuin te verwijderen. Op het 
overnameformulier vermelden 
we ook welke bomen en struiken 
achterblijven. En we maken foto’s 
van de tuin. Daarmee verwachten we 
meningsverschillen met vertrekkende 
of nieuwe huurders te voorkomen. 
Verder gaan wij aan de slag om 
nieuwe kwaliteitseisen te maken voor 
nieuwbouwcomplexen met tuinen. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om het 
aanleggen van looppaden, gras en 
erfafscheidingen.

˚  De prachtige binnentuin van het appartementengebouw Tramonta in De Lier.

Nieuw tuinbeleid geeft 
meer houvast

De belangrijkste 
tuinregels op een rij:
•  De tuin is geen opslag.

•  De tuin is onkruid vrij.

•  Klimop tegen de woning is niet 
toegestaan.

•  Haag of erfafscheiding in de voortuin 
is niet hoger dan 1 meter en in de 
achtertuin niet hoger dan 2 meter.

•  De erfafscheiding staat recht 
en voldoet aan de eisen van de 
gemeente.

•  Bomen in de voor en/of achtertuin 
zijn niet hoger dan 40 meter.

•  Bomen staan 2 meter van de erfgrens 
en struiken 50 cm.
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Iedere huurder tekent bij Arcade een huurovereenkomst. Hierop zijn altijd onze algemene huurvoorwaarden van 
toepassing. In deze voorwaarden staat precies wat u van ons mag verwachten. En wat wij van u verwachten.  
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe algemene huurvoorwaarden die voldoen aan de eisen van deze tijd.  
Ook geven de nieuwe voorwaarden meer duidelijkheid over leefregels en overlast. Zo zorgen wij ervoor dat onze 
huurders prettig wonen. U vindt de vernieuwde huurvoorwaarden op www.arcadewonen.nl

˚  Iedere huurder tekent bij Arcade een huuroverkomst. Hierop zijn altijd 
onze algemene huurvoorwaarden van toepassing.

De algemene huurvoorwaarden zijn 
aangepast en de leefregels aangescherpt

Heeft u voor 1 januari 2018 met ons een huurovereenkomst 
afgesloten? Dan verandert er voor u niets. De nieuwe algemene 
huurvoorwaarden gelden alleen voor overeenkomsten die 
na 1 januari 2018 zijn afgesloten. Verhuist u naar een andere 
woning van Arcade? Dan sluiten we een nieuwe overeenkomst 
met de nieuwe regels af. De voorwaarden zijn aan de 
Huurdersvereniging Westland voorgelegd. Zij kwamen met een 
advies en aanbevelingen. Enkele punten zijn overgenomen in de 
uiteindelijke voorwaarden.

Leefregels aangescherpt 
volgens huurvoorwaarden  
Wij vinden het belangrijk dat alle huurders prettig wonen. 
Daarom gelden er leefregels waar u en uw buren zich aan 
moeten houden. De meeste regels zijn vanzelfsprekend. Toch 
komt het helaas voor dat huurders zich hier niet aanhouden. 
Daarom zijn de leefregels aangescherpt.

De belangrijkste leefregels op een rij:
•  Sluit voor de veiligheid de centrale toegangsdeur van een 

appartementengebouw. 
•  Zet geen fietsen, kinderwagens, vuilniszakken of grofvuil in 

de gemeenschappelijke ruimten of poort achter uw tuin. 
•  Gooi geen etensresten of ander afval over het balkon, op de 

galerij of in uw tuin. 
•  Gooi geen voer voor dieren of vogels op balkon of in de 

tuin. Het voeren van dieren en vogels trekt muizen, ratten 
en ander ongedierte aan.

•  Laat kinderen niet in de gemeenschappelijke ruimten 
spelen. Dit kan geluidsoverlast of vervuiling veroorzaken. 

•  Gooi folders en kranten niet op de grond of op straat.  
Houd de hal en openbare ruimte schoon en netjes. 

•  Bied huisvuil op de juiste wijze aan. Gooi vuilnis in 
vuilcontainer en niet ernaast. 

•  Zet grofvuil nooit zomaar buiten. Breng het naar het afval 
brengstation of maak een afspraak met de gemeente om 
het op te laten halen. 

•  Voorkom geluidsoverlast en zet uw radio en televisie niet 
zo hard dat uw buren er last van hebben. Gaat u boren of 
timmeren? Houdt rekening met uw buren en doe dit niet 
na 22.00 uur en op zon- en feestdagen.

•  Hang uw wasgoed niet hinderlijk op. Zorg dat uw 
(beneden)buren er geen last van hebben. Plaats geen 
wasgoed in de portiekhal.

•  Het is niet toegestaan om een schotel, antenne of 
zendmast te plaatsen.
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Woonwijzer

¯ Een lekkage is heel vervelend en kan voor veel 
(water)schade zorgen.  Met de tips in dit artikel 
kunt u een lekkende afvoer voorkomen.

Met deze tips voorkomt u  
een lekkende afvoer

Zo houdt u de afvoer 
schoon

Giet regelmatig heet water door uw 
gootsteen 
Neem gekookt water en giet dit in uw 
gootsteen. Het vuil spoelt dan weg.  
Dit kunt u regelmatig doen zonder uw 
afvoer te beschadigen.

Gebruik soda
Los soda op in warm water en giet 
dit in uw gootsteen. Hiermee krijgt u 
hardnekkig vuil weg. Ook is soda minder 
schadelijk voor de afvoer en het milieu 
dan chemische ontstoppers.

Gooi geen frituurvet en jus in de 
gootsteen of toilet
Frituurvet en jus zijn de grootste veroorza-
kers van een verstopte afvoer of riool. Gooi 
jus in de afvalbak. Met een stuk papier van 
de keukenrol haalt u het vet en jus uit de 
pan. Hierna wast u de pan af. Frituurvet 
brengt u weg naar een inleverpunt van uw 
gemeente.

Haren uit het doucheputje
Haal regelmatig de haren uit het 
doucheputje. Hiermee voorkomt u dat 
zeepresten aan het haar blijven zitten.  
Ook raden wij aan om tijdens het douchen 
de deksel niet van het doucheputje te 
halen. Zo voorkomt u dat dingen in 
de afvoer vallen, zoals de dop van de 
shampoofles.

Een lekkage is heel vervelend en kan voor veel (water)schade zorgen. In veel gevallen wordt een lekkage 
veroorzaakt door een lekkende afvoer. Dit kan gebeuren als de afvoer van het toilet, de wasbak, gootsteen of 
douche verstopt raakt. Wist u dat wij de meeste repartieverzoeken krijgen over lekkende afvoeren? Met de tips 
die hieronder staan kunt u een lekkende afvoer voorkomen.
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Fijn als uw woning helemaal naar uw zin is ingericht. Daar geeft Arcade 
u graag de ruimte voor. Natuurlijk gelden er wel regels als u gaat klussen 
in huis. In overleg met de huurdersvereniging is het ZAV-beleid (Zelf 
Aangebrachte Voorzieningen) eind vorig jaar aangepast. 

˚  Zelf klussen in uw woning is toegestaan als u zich aan de regels en kwaliteitseisen houdt.

Klussen in een huurwoning:  
wat mag nu precies?

In de afgelopen jaren kregen we veel 
vragen van huurders over het klussen 
in eigen huis. Veel van die vragen zijn 
verwerkt in het nieuwe ZAV-beleid. Ook 
keken we naar onze eigen ervaringen bij 
reparaties en mutatie-onderhoud. Het 
Bouwbesluit is weer een andere reden om 
eens goed naar de regels te kijken. Dat 
besluit omschrijft waaraan een woning 
technisch moet voldoen. Het nieuwe 
Bouwbesluit staat sommige aanpassingen 
niet meer toe. Voor andere aanpassingen 
geldt dat alleen een aannemer deze mag 
uitvoeren.

Wat mag wel?
Gelukkig mag u nog veel aanpassen 
zonder eerst Arcade om toestemming 
te vragen. Die toestemming is niet 
nodig als het gaat om iets wat makkelijk 
uit uw woning te verwijderen is. 
Bijvoorbeeld zachte vloerbedekking, 
gordijnen en losse kasten. Toestemming 
vragen is wél nodig als iets niet kan 
worden verwijderd, zonder dat iets 
beschadigt. Zoals een bad, een schutting 
of een zonnescherm. Deze en andere 
aanpassingen die toestemming vereisen 
vindt u op onze website.

Aanvraagformulier
Wilt u iets aanpassen en heeft u 
toestemming nodig? Dan vult u het 
aanvraagformulier ‘zelf aangebrachte 
voorzieningen’ in. Onze verhuurmakelaar 
neemt dan contact met u op. We bespreken 
wat de voorwaarden en (kwaliteits)
eisen zijn. Vervolgens kunt u tijdelijke of 
definitieve toestemming krijgen. 

Tijdelijk betekent: u moet de aanpassing 
verwijderen als u verhuist. U moet de 
woning dan in de oorspronkelijke staat 
terugbrengen. Definitieve toestemming: 
dan mag de aanpassing blijven. Tenminste 
als die schoon, heel en veilig is. 

Woningverbetering tegen 
huurverhoging
U begrijpt dat we niet aan elk verzoek tot 
aanpassing kunnen voldoen. Wel bestaat 
in sommige gevallen de mogelijkheid 
om aanpassingen die u niet zelf mag 
aanbrengen door ons te laten uitvoeren. 
Wij noemen dit een woningverbetering 
tegen huurverhoging. Bijvoorbeeld een 
uitbreiding van uw keuken, tegelwerk 
en vervangen van een CV-installatie. U 
betaalt zo’n aanpassing door maandelijks 
iets meer huur te betalen. Of u betaalt de 
kosten in één keer.

We zijn benieuwd 
naar uw 
aanpassing! 

Iets veranderd aan uw woning waar 
u trots op bent? Laat het ons weten. 
Misschien vindt u uw aanpassing wel 
terug in het volgende bewonersblad. 
Zo kunnen andere huurders meteen 
ideeën opdoen. Stuur een foto met 
korte tekst naar info@arcadewonen.nl
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Voorkom vocht en schimmel  
in uw woning!
Last van vocht en schimmel in uw woning? Dit kan twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat het grondwaterpeil 
onder uw woning hoog is. Het kan ook zijn dat u niet op de juiste manier ventileert. In veel gevallen bent u zelf 
verantwoordelijk voor de oorzaak van het probleem. Het is wel belangrijk dat u altijd bij ons meldt als u een 
vocht- of schimmelplek in uw woning heeft. We nemen alle meldingen serieus. Zo doen we altijd onderzoek naar 
de oorzaak van het probleem en adviseren u over een oplossing. 

Huurders, corporaties, de gemeente en 
GGD in Den Haag willen de overlast van 
vocht en schimmel in corporatiewoningen 
aanpakken. Daarom hebben wij samen met 
collega corporaties een plan opgesteld. Het 
aanstellen van een vocht- en schimmelex-
pert is één van de onderdelen in dit plan. 

Huurt u een woning van ons in 
Den Haag? 
En heeft u last van vocht en/of schimmel 

in uw woning? Is uw klacht eerder bij ons 
gemeld en komt u er met ons niet uit? 
Dan kunt u gratis de vocht- en schimmel-
expert inschakelen via  
www.vocht-schimmelexpert.nl
 
Huurt u een woning in Westland? 
Dan kunt u geen gebruik maken van de 
vocht- en schimmelexpert. Westlandse 
huurders nemen contact met ons op via 
(088) 011 70 03.

˚  Vocht in een woning ontstaat onder andere door koken, douchen en het drogen van de was. Kijk op www.gezondwonen.nl wat u kunt doen om vocht en 
schimmel buiten de deur te houden.

www.gezondwonen.nl
We brengen veel tijd in ons huis door.  
Een gezonde luchtvochtigheid in huis is  
belangrijk. In een woning komt vocht 
vrij. Bijvoorbeeld door douchen, koken,  
wassen en drogen. Teveel vocht en 
schimmel in huis zijn slecht voor uw  
gezondheid. Kijk op www.gezondwonen.nl  
wat u kunt doen om vocht en schimmel 
buiten de deur te houden.
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Op bezoek bij

De één was jarenlang het gezicht van Arcade aan de balie. De ander deed zijn werk achter de schermen  
– al was zijn werk wel weer gezichtsbepalend voor Arcade. Voor beiden breekt een tijdperk zónder 
werken aan. Medewerker receptie Ada Oosterveer-van Dinten neemt op 1 juni afscheid, manager 
vastgoed Floor Oskam trekt op 1 mei voor het laatst de deur achter zich dicht. Een dubbelportret van 
twee oudgedienden.

˚ Twee bekende gezichten bij Arcade gaan met pensioen, receptie medewerker Ada Oosterveer-van Dinten (links op de foto) en manager vastgoed Floor Oskam.

Een dubbelportret van twee  oudgedienden
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‘Het was eerst wel een schokeffect. 
Ik word binnenkort 65 jaar’, lacht Ada 
Oosterveer-van Dinten. ‘Maar ik val straks 
niet in een zwart gat. Naast mijn werk 
pas ik ook op ons kleinkind. Dan ben 

je toch gebonden. Wil je een keer met 
vrienden afspreken, dan moet je dat van 
tevoren plannen. Nu wordt het anders 
en kan ik wat vaker met mijn lieve man 
met de caravan weg. En nog meer van ons 
kleinkind genieten.’

Blij als ik mensen een plezier kan doen
Jarenlang was ze het gezicht bij de receptie 
en de stem aan de telefoon. ‘Ervaring had 
ik niet. Ik heb lang gewerkt in het eigen 
familiebedrijf in de autobanden. Maar ik 
merkte al snel: of je nu banden verkoopt of 
woningen verhuurt. Het gaat erom hoe je 
met mensen omgaat. En dat bleek precies 
hetzelfde te zijn. Bij Arcade willen we een 
klantvriendelijke organisatie zijn. Ik mocht 
altijd alle tijd uittrekken voor mensen die 
belden met een vraag. Of om een bezoeker 
aan de balie te woord te staan. Ik ben altijd 
blij als ik mensen heb kunnen helpen.’

Mooiste werkplek
Ze kijkt met plezier achterom. ‘Ik heb 
er altijd van genoten. Ook als huurders 
weleens ontevreden zijn. Het is dan 
toch de uitdaging om ook die mensen 
vriendelijk te woord te staan. Als het 
lastig was geweest, had ik er in die twaalf 
jaar al veel eerder een punt achter gezet.’ 
Dat punt komt op 1 juni. ‘Het zal even 
moeilijk zijn. Ik vond het fantastisch om 
hier te mogen werken. Ik heb de mooiste 
werkplek van het hele kantoor. Dat ga ik 
zeker missen!’

‘Ideaal dat ik met mijn laarzen in het 
beton heb gestaan’
Hij was verkoper van bouwmateri-
alen, bouwkundig tekenaar, opzichter, 
projectleider en ontwikkelingsmanager. 
De laatste elf jaar stond er ‘manager 
vastgoed’ op zijn visitekaartje. Sinds 
2007 was Floor Oskam nauw betrokken 
bij diverse nieuwbouwprojecten van 
Arcade. ‘Waar ik het meest trots op ben? 
Dat is New Norfolk in Den Haag. Met 
237 woningen is dit ons grootste project.  
De eerste koopwoningen zijn net 

opgeleverd. Een fantastisch mooi project.’ 
Er waren wel meer opvallende projecten, 
waar Floor zijn handtekening onder zette. 
“Van sommige woningen zie je, dat is 
typisch sociale woningbouw. Bij ons niet. 
Dat vind ik de kracht van Arcade. En dat 
maakte het voor mij leuk.’

Beginstadium
Zijn carrière in de bouw begon 45 jaar 
terug. ‘Ik heb het altijd ideaal gevonden 
dat ik ook met mijn laarzen in het beton 
heb gestaan. Veel vastgoedmanagers 
komen tegenwoordig van de universiteit 
af. Dat is meer theoretisch. Dan sta je er 
toch iets verder vanaf.’ 

Floor deed zijn werk vooral in het begin-
stadium. ‘Het was mijn taak om projecten 
binnen te halen. En om te kijken of die 
haalbaar waren. Daarna waren het onze 
projectontwikkelaars die het verder 
uitvoerden.’

Regelgeving
Wat is veranderd in al die jaren? Floor: 
‘Vooral de druk van de regelgeving. Wat 
je tegenwoordig allemaal niet moet 
onderzoeken vóór je ergens kunt gaan 
bouwen! Liggen er geen archeologische 
vondsten, hoe zit het met dieren en 
planten? Ook moeten woningen steeds 
meer geïsoleerd worden. De EPC (een 
getal dat de energiezuinigheid van een 
woning aangeeft) is gedaald van 1,2 naar 
0,4. Maar dat heeft ook een kostenplaatje: 
wij moeten woningen nog wel kunnen 
verhuren.’

Hij moet nog even wennen aan zijn 
nieuwe bestaan, zegt Floor eerlijk. 
‘We hadden al een stacaravan in Ouddorp 
en hebben nu ook een camper gekocht. 
Maar hoe dichterbij ik bij het pensioen 
kwam, hoe onzekerder ik werd. Ik zal mijn 
draai nog wel even moeten vinden!’ 

Een dubbelportret van twee  oudgedienden
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Bouw CalandTwo in Den Haag 
gaat snel 
De bouw van het appartementengebouw CalandTwo met 117 huur appartementen aan de Calandstraat in 
Den Haag gaat snel. In november 2017 bereikte de bouw het hoogste punt. In het gebouw komen 92 sociale 
huurappartementen, 25 vrije sector huurappartementen en bedrijfsruimten.  

CalandTwo krijgt zeven en deels acht 
verdiepingen met een overbouwing 
over de 1e Lulofsdwarsstraat heen. 
Naast de 117 appartementen komen 
op de begane grond bedrijfsruimten. 
De appartementen liggen op de 
tweede tot en met achtste verdieping. 
De appartementen hebben een 
gebruiksoppervlakte van circa 56 m2 
tot 89 m2. Er zijn verschillende typen 
twee- en driekamerappartementen 
met buitenruimte. Op het dak komen 
zonnepanelen. De woningen hebben 

minimaal energielabel A. Arcade 
verwacht de woningen in het derde 
kwartaal 2018 op te leveren. 

Enkele weken voor oplevering adverteren 
wij de sociale huurwoningen op 
www.woonnet-haaglanden.nl. 
Om te reageren moet u ingeschreven 
staan als woningzoekende bij Woonnet 
Haaglanden.

˚ Appartementengebouw CalandTwo met 
117 huurappartementen aan de Calandstraat in 
Den Haag. 

˚ Appartementengebouw CalandTwo met 117 huurappartementen aan de Calandstraat in Den Haag. In het gebouw komen 92 sociale huurappartementen, 
25 vrije sector huurappartementen en bedrijfsruimten.
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˙ De bouwvakkers werken op indrukwekkende hoogte aan het appartementengebouw Lumiere in Den Haag. 

Lumière op plek Euro Cinema 
bereikt hoogste punt

Op de plaats van de voormalige Euro Cinema bioscoop op de hoek van de 
Leyweg/Hengelolaan in Den Haag komt een appartementengebouw met 
65 sociale huurappartementen. De opvallende hoogte van het gebouw is 
inmiddels goed zichtbaar. In maart 2018 bereikte de bouw haar hoogste 
punt. Het gebouw telt 15 verdiepingen en is 46 meter hoog en hiermee 
hoger dan de meeste woontorens in Den Haag Zuidwest. 

In september 2017 gaven wethouder Joris 
Wijsmuller (Stadsontwikkeling en Wonen) 
en René Lemson, directeur-bestuurder 
bij Arcade het startsein voor de bouw. 
Het appartementengebouw krijgt de 
passende naam Lumière als knipoog naar 
het verleden. Ondanks de koude periode 
verloopt de bouw volgens planning. Wij 
verwachten de appartementen eind van 
dit jaar op te kunnen leveren. 

Over Lumière
De twee of driekamerappartementen 
hebben een oppervlakte tussen de 94 m2 
en de 107 m2, een woonkamer met open 

keuken, één of twee slaapkamers, een 
badkamer en balkon. De bergingen 
bevinden zich op de begane grond en de 
eerste verdieping. De woningen voorzien 
gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik 
door duurzame toepassingen. Zo komen 
zonnepanelen op het dak. Daarmee 
krijgen de woningen minimaal energie-
label A. 

Enkele weken voor oplevering adverteren 
wij de appartementen op www.woonnet-
haaglanden.nl. Om te reageren op een 
woning moet u ingeschreven staan bij 
Woonnet Haaglanden. 

˚ Op de plaats van de voormalige Euro Cinema 
bioscoop op de hoek van de Leyweg/Hengelolaan 
in Den Haag komt een appartementengebouw 
met 65 sociale huurappartementen.
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Nieuwbouw

De eerste sleutel van New Norfolk 
is uitgereikt
De eengezinswoningen van het project New Norfolk in Den Haag zijn 
klaar! Op 3 april 2018 werd de eerste sleutel door René Lemson directeur-
bestuurder bij Arcade uitgereikt aan Karina en Johan van Aken. 
De 39 koopeengezinswoningen zijn verdeeld over drie woonrijen en staan 
langs de Kranenburgweg in Scheveningen. Speels verspringende gevels en 
verschillende kleuren metselwerk kenmerken de architectuur. 

Karina en Johan van Aken waren de 
gelukkigen om de symbolische sleutel 
in ontvangst te nemen. Het echtpaar 
woont nu ook al in Scheveningen met hun 
twee zoons van acht en zes jaar. Karina: 
“We wonen nu nog in een appartement 
en waren op zoek naar een betaalbare 
koopeengezinswoning in Scheveningen. 
Wij hebben ons na de start verkoop in 
juni 2016 gelijk ingeschreven. Er waren 
heel veel gegadigden en helaas werden 
wij bij de eerste loting uitgeloot”. Johan 
vertelt: “Toen we na de tweede loting 

toch nog gebeld werden om op gesprek 
te komen, waren we ontzettend blij. Het 
is voor ons heel belangrijk dat wij in deze 
omgeving blijven wonen omdat wij samen 
een autorijschool runnen. Daarnaast is 
de locatie, zo lekker dichtbij de zee en het 
strand natuurlijk super.”

Oplevering huurappartementen  
laat op zich wachten
De 39 koopeengezinswoningen maken 
onderdeel uit van het project New 
Norfolk met in totaal 237 woningen. 

Zo komt op de kop van het kanaal een 
appartementengebouw met 12 sociale 
en 34 vrije sector huurappartementen en 
aan de Houtrustweg komen 152 sociale 
huurappartementen. 

Wie wil huren moet nog geduld 
hebben
Arcade verwacht in het derde kwartaal 
het appartementengebouw met 34 vrije 
sector en 12 sociale huurappartementen 
op te leveren. Meer informatie staat op 
www.newnorfolk.nl. De sociale huur-
appartementen worden op zijn vroegst 
pas einde van dit jaar opgeleverd. Enkele 
weken voor oplevering adverteren 
wij de sociale huurappartementen op 
www.woonnet-haaglanden.nl. Om te 
reageren moet u ingeschreven staan bij 
Woonnet Haaglanden. 

˚ Op 3 april 2018 werd de eerste sleutel van het project New Norfolk uitgereikt aan Karina en Johan van Aken en hun twee zonen.
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Woningen bouwen 
voor statushouders
Als woningcorporatie hebben we een heldere missie: iedereen de kans
bieden om betaalbaar en passend te wonen. Met regelmaat benaderen 
zorgpartijen, gemeenten en particuliere initiatieven ons voor het 
huisvesten van bijzondere doelgroepen. Zoals gehandicapten, 
statushouders en dak- en thuislozen. Op verzoek van de gemeente Den Haag
zijn wij bezig met een bijzonder project aan de Narcislaan in Den Haag. 
Hier realiseren we een appartementengebouw met 22 sociale 
huurappartementen voor statushouders. 

De appartementen worden gebouwd 
volgens de Prefab bouwmethode. Bij deze 
bouwmethode zijn de bouwonderdelen 
vooraf in de fabriek op maat gemaakt. 
De onderdelen worden op de bouwplaats 
in elkaar gezet. De elektriciteit voor 
keuken, toilet, douche en riolering zijn al 

ingebouwd. “Hierdoor kan de aannemer 
de bouw snel afmaken”, vertelt Peter 
Perdon, manager vastgoed bij Arcade. Dit 
betekent dat Arcade naar verwachting in 
oktober 2018 de statushouders welkom 
kan heten. Over tien jaar verhuren wij de 
woningen ook aan andere doelgroepen.

26 sociale huurappartementen in ’sGravenzande bijna klaar

De bouw van het appartementengebouw Villa Alba aan de Van der 
Horstweg in ’s-Gravenzande schiet al aardig op. In het gebouw komen 
26 sociale huurappartementen. In december 2017 bereikte de bouw het 
hoogste punt. Zoals in de bouw gebruikelijk werd stilgestaan bij het 
bereiken van deze mijlpaal.

Het appartementengebouw heeft 
drie verdiepingen en de architectuur 

is opvallend. Zo bestaat het complex 
uit twee vleugels, een atrium verbindt 

beide vleugels met elkaar. Op de begane 
grond komen twee appartementen. Op 
de eerste tot en met de derde verdieping 
komen elk acht appartementen. De 
appartementen hebben een woonkamer 
met open keuken, twee slaapkamers, 
een badkamer en een buitenruimte. 
Er zijn zeven woningtypen met een 
bruto vloeroppervlakte van circa 68 m2 
tot 87 m2. Elk appartement heeft een 
berging op de begane grond. De appar-
tementen worden gebouwd volgens 
de energiezuinige eisen van deze tijd. 
Daarmee krijgen de woningen na 
oplevering minimaal energielabel A. 

Arcade verwacht de woningen in 
het derde kwartaal op te kunnen 
leveren. Enkele weken voor oplevering 
adverteren wij de woningen op www.
woonnet-haaglanden.nl. Vanaf dan is 
ook meer informatie over de woningen 
beschikbaar. Om te reageren op een 
woning moet u ingeschreven staan bij 
Woonnet Haaglanden. 

˚ Peter Perdon, manager vastgoed bij 
woningcorporatie Arcade: “Door de prefab 
bouwmethode is de bouw snel klaar”.

˚ Appartementengebouw Villa Alba in ’s-Gravenzande met 26 sociale huurappartementen.
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Start bouw 64 sociale huur
appartementen Westhovenplein 
De herontwikkeling van het Westhovenplein in Den Haag Moerwijk 
gaat van start! In samenwerking met de gemeente Den Haag, Saffier, 
Syntrus Achmea, Stebru Transformatie en Arcade is het gelukt om sociale 
woningbouw en een woonzorgconcept te ontwikkelen. Samen met de 
andere marktpartijen zijn wij ontzettend trots op dit project. In maart 
2018 is de bouw gestart nadat in december 2017 het startsein was 
gegeven. 

Het project bestaat uit vijf urbanvilla’s. 
De villa’s komen rondom een 
gemeenschappelijke tuin, waarbij 
verbinding en samenkomst centraal 
staan. De 64 sociale huurappartementen 
van Arcade komen in twee villa's. Deze 

appartementen zijn voor alle doelgroepen. 
In de andere villa’s is plaats voor 
zorggerelateerde appartementen van 
Saffier. Het ontwerp is opgezet vanuit het 
principe van levensloopbestendigheid. 
De gebouwen voorzien gedeeltelijk in 

eigen elektriciteitsgebruik door duurzame 
toepassingen. Zo komen onder andere 
zonnepanelen op het dak.  
De woningen krijgen minimaal 
energielabel A. 

Naar verwachting worden de 
appartementen in het derde kwartaal 
2019 opgeleverd. Enkele weken voor 
oplevering publiceren wij de woningen op 
www.woonnet-haaglanden.  
Om te reageren op een woning moet 
u ingeschreven staan bij Woonnet 
Haaglanden. 

˚ Bouw Westhovenplein in Den Haag is gestart met voor Arcade 64 sociale huurappartementen.
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56 woningen in Monster worden energiezuiniger
De woningen aan de Bronckhorst, Schuylenburgh, Swanenburgh en Terborch in Monster zijn toe aan een 
opknapbeurt. De woningen zijn gebouwd in 1976 en waren toe aan groot onderhoud. Dit biedt ons gelijk de 
mogelijkheid de woningen energiezuiniger te maken. Na de werkzaamheden krijgen de woningen minimaal 
energielabel C. 

De werkzaamheden vinden plaats aan 
de buitenzijde van de woningen. Zo 
vervangen wij boeiborden en dakranden 
en plaatsen hierachter nieuwe isolatie. 
De gevels worden hersteld, gestraald, 
gevoegd en opnieuw geïsoleerd. Ook 
vervangen wij alle houten raamkozijnen 
door kunststof kozijnen met dubbelglas. 
Alle woningen krijgen een nieuwe 
houten geïsoleerde voordeur met 
inbraakwerend hang- en sluitwerk. 
Daarnaast vervangen wij de luifels boven 
de voordeur. Ook de bergingen worden 
niet overgeslagen. De werkzaamheden 
zijn begin van dit jaar opgestart. Wij 
verwachten dat het onderhoud in het 
vierde kwartaal 2018 klaar is. 

64 eengezinswoningen 
in Ter Heijde krijgen een 
flinke opknapbeurt

Na een kleine vertraging is het groot onderhoud 
van fase 2 in Ter Heijde gestart. Het gaat om de 
eengezinswoningen aan de Heemskerkstraat, Jan 
van Galenstraat, Piet Heinstraat, Pietersonstraat 
en Strandweg. Na het groot onderhoud voldoen de 
woningen weer aan de eisen van deze tijd. 

De werkzaamheden zijn met name gericht op het 
energiezuiniger maken van de woningen. De doelstelling is dat 
de woningen van energielabel E naar gemiddeld label B gaan. 
Wij doen dit door het dak te isoleren en nieuwe dakpannen en 
goten aan te brengen. Ook alle dakkapellen worden vervangen 
door geïsoleerde dakkapellen. De spouwisolatie wordt 
vernieuwd en de kozijnen worden vervangen door kunststof 
kozijnen met HR++ isolatieglas. Daarnaast worden de bergingen 
opgeknapt. Waar nodig worden de keuken, de badkamer en het 
toilet vernieuwd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 
het derde kwartaal 2019 klaar.

Informatiewoning voor bewoners
Het onderhoud is ingrijpend voor de bewoners. Het is 
belangrijk dat zij goed weten waar zij aan toe zijn en wat 
van hun wordt verwacht. Daarom organiseerden wij vorige 
jaar een informatieavond waar veel bewoners aanwezig 
waren. In december 2017 is gestart met huisbezoeken. 
Tijdens het groot onderhoud informeren we de bewoners 
via informatiebrieven. Ook is aan de Heemskerkstraat een 
woning ingericht waar bewoners terecht kunnen voor vragen.

˚ Het groot onderhoud aan 56 woningen in Monster is opgestart.

˚ De 64 eengezinswoningen aan de Heemskerkstraat, Jan van 
Galenstraat, Piet Heinstraat, Pietersonstraat en Strandweg in Ter Heijde 
krijgen een flinke opknapbeurt.
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Ter Heijde
Heemskerkstraat 2 t/m 34 ö
Jan van Galenstraat 1 t/m 13 ö
Piet Heinstraat 2 t/m 21 ö
Strandweg 14 en 16 ö
Pietersonstraat 2 t/m 12 ö
Monster
de Kruifhoff 1 t/m 24 ö
Zeereep 132 t/m 166 ö
Gruttostraat 5 t/m 29 ö
Hazelaarstraat 3 t/m 43 ö
Meidoornstraat 5, 9, 11 ö
Sternstraat 3, 7 t/m 15 en 19 ö
Bronckhorst 1 t/m 15 ö
Schuylenburgh 1 t/m 22 ö
Swanenburch 1 t/m 15 ö
Terborch 1 t/m 4 - 32 t/m 36 ö
Verdilaan 2 t/m 48 ö
Vijverweg 12A t/m 14H ö
Naaldwijk
Bizet 1 t/m 197 ö
Anjerlaan 51 t/m 83 ö
Verdipark (corridor) 1A, 1 t/m 46 ö
Poeldijk
Irenestraat 2 t/m 82 ö ö ö
Jan Barendselaan 85 t/m 101A ö ö ö
Beatrixstraat 1 t/m 183 ö ö
Irenestraat 88 t/m 182 ö ö
De Lier
Van Lockhorststraat 33 t/m 39 ö
Van Wassenaarstraat 2 t/m 12 - 13 t/m 25 ✶
Hofzicht 1 t/m 25 ✶
Zwetburgh 3 t/m 15 - 12 t/m 26 ö
Essenhof 1 t/m 30 ö
Iepenhof 1 t/m 18 ö
Lindenhof 1 t/m 19 ö
Meidoornhof 1 t/m 23 ö ö
Eikenhof 3 t/m 32 ö
Colman 1 t/m 17 ö ö ✶
Frankenthaler 5 t/m 19 ö ö ✶
Maroc 2 t/m 14 ö ö ✶

✶ geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar

Jaaroverzicht planmatig 
onderhoud 2018
In het jaaroverzicht staat per woonkern en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Wijzigingen in het schema zijn echter mogelijk.
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Muskaat 2 t/m 16 ö ö ✶
Colman 12 t/m 20 ö ö
Muskaat 59 t/m 81 ö ö
Tuba 2 t/m 40 ö
Hoofdstraat 68A t/m 70L ö ö
M A de Ruyterstraat 1 t/m 111 ö
Reigerlaan 28 t/m 52 - 123 t/m 131 ö ö
Scholekster 1 t/m 13 ö ö
Leeuweriklaan 72 t/m 106 ö
Prinses Irenestraat 3 t/m 37 ö
Koningin Beatrixstraat 19 t/m 29 ö
Koningin Julianalaan 6A t/m 6D ö
Prinses Irenestraat 39 t/m 71 ö
Heemwerf 2 t/m 96 ö

✶ geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar

’s-Gravenzande
Prins Bernhardstraat 1 t/m 47 ✶
Prins Hendrikstraat 2 t/m 48 - 3 t/m 43 ✶
Prinses Irenestraat 1 t/m 30 ✶
Prinses Margrietstraat 1 t/m 20 ✶
Adolf van Nassaustraat 1 t/m 26 ö
Lodewijk van Nassaustraat 1 t/m 23 ö
Oranje-Nassaustraat 2 t/m 26 ö
Pr Willem-Alexanderstraat 16 t/m 42 ö
Prins Mauritsstraat 15 t/m 25 - 16 t/m 50 ö
Anjerstraat 2 t/m 42 ö
Chrysantstraat 1 t/m 11 ö
Gerberastraat 4 t/m 16 ö
Hyacinthstraat 1 t/m 20 ö
Tulpstraat 1 t/m 12 ö
De Barak 1 t/m 14 ö
Sand-Ambachtstraat 104 t/m 116 ö
Vestdijklaan 4 t/m 18 ö
Zandeveltweg 146 t/m 154 ö
Badingslaan 9 t/m 35 ö
Heenweg 128 t/m 146 ö
Watersnip 14 t/m 38 ö
Karekiet 4 t/m 66 ö
Rietzanger 2 t/m 24 ö
Florence Nightingalelaan 30 t/m 88 ö ö
Gasthuislaan 15 t/m 129 ö
Sluiswachterstraat 2 t/m 54 ö

✶ geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar

Den Haag
Van der Helststraat 42 t/m 113 ö
Zusterstraat 9-11-69-182-184 ö
Noordwal 28 t/m 33C ö ö
Haarlemsestraat 3 t/m 43 ö
Utrechtsestraat 2A t/m 4H ö
Haarlemsestraat 47 t/m 79 ö
Utrechtsestraat 6A t/m 8F ö
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˚ Danja Knijnenburg en Patrick Bakker namen de symbolische eerste sleutel in ontvangst van hun nieuwbouw huurwoning.

Woningcorporaties mogen een deel van haar woningen toewijzen volgens speciale regels. Dit noemen wij lokaal 
maatwerk. Doel van deze regeling is het vergroten van de kansen van een bepaalde doelgroep op de woningmarkt. 
Door dit maatwerk kunnen we samen met de gemeente lokale knelpunten aanpakken. Het is met name voor 
jongeren steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden in de regio. Daarom besloten wij voor starters uit 
Westland lokaal maatwerk toe te passen bij zeven appartementen van het project Molensloot in De Lier.

Jongeren kregen voorrang bij  toewijzing sociale 
huurappartementen in De Lier
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˚ Danja Knijnenburg en Patrick Bakker namen de symbolische eerste sleutel in ontvangst van hun nieuwbouw huurwoning.

Jongeren kregen voorrang bij  toewijzing sociale 
huurappartementen in De Lier

Op 8 maart 2018 werd de eerste sleutel door 
wethouder wonen Frank Rijneveen en René 
Lemson directeur-bestuurder bij Arcade 
uitgereikt aan een jong stel uit Westland. 
Danja Knijnenburg en Patrick Bakker waren 

de gelukkigen om de symbolische eerste 
sleutel in ontvangst te nemen. Danja en 
Patrick zijn allebei 25 jaar en starter op 
de Westlandse woningmarkt. “We wonen 
allebei nog thuis. Ik in Poeldijk en Patrick in 
Naaldwijk”, vertelt Danja. Het jonge stel is 
geboren en getogen in Westland. 

Niet gebonden
Het kopen van een woning was voor hen 
nog niet weggelegd. Daarom gingen ze 
op zoek naar een huurwoning. ”Ik heb op 
meerdere plekken in Westland gewoond”, 
vertelt Patrick. “We zijn op zich niet 
gebonden aan een specifieke kern. Wel 
vonden we het belangrijk om in de buurt 
van familie en vrienden te wonen.” 

Kans met beide handen aangepakt
Danja: “Toen we de advertentie van dit 
nieuwbouwproject in de krant zagen 
staan, waren we gelijk enthousiast en 
besloten direct te reageren. 

We stonden allebei al een paar jaar 
ingeschreven bij Woonnet Haaglanden 
en hebben deze kans met beide handen 
aangepakt. De Lier is een gezellig dorp en 
ligt hartstikke centraal. Je bent zo op de 
snelweg richting Den Haag, Rotterdam 
en Delft. Ideaal, want Patrick werkt in 
Rotterdam en ik vind het leuk om naar de 
stad te gaan”. 

Wonen aan het water in Molensloot
Het appartementengebouw met 27 
sociale huurappartementen ligt prachtig 
aan het water en heeft een eigentijdse 
architectuur. De appartementen hebben 
een oppervlakte van ruim 70 m2, twee 
slaapkamers en een ruim terras en/of 
balkon. In maart 2017 is de bouw gestart. 
In het appartementengebouw komen 
starters maar ook ouderen te wonen. Door 
deze mix is de gemiddelde leeftijd van de 
huurders 49 jaar. 

˙ Op 8 maart 2018 werd de symbolische eerste sleutel door Frank Rijneveen (wethouder wonen rechts 
op de foto) en René Lemson (directeur-bestuurder bij Arcade links op de foto) uitgereikt aan de eerste 
bewoners: Danja Knijnenburg en Patrick Bakker.
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Veel gestelde vragen

6 vragen (en antwoorden) 
over medehuurderschap
Misschien heeft u het woord weleens ergens voorbij zien komen: medehuurderschap.  
Ook bij Arcade krijgen we regelmatig een vraag hierover. Wat betekent dat nu eigenlijk?  
En hoe word je medehuurder? Zes vragen én antwoorden.

1.   Wat is medehuurderschap 
eigenlijk?

Als u een woning bij Arcade huurt, dan 
tekenen u en wij de huurovereenkomst. 
Degene die tekent is de hoofdhuurder. 
Een echtgenoot of echtgenote wordt dan 
medehuurder. Dat betekent dat hij of zij 
dezelfde rechten en plichten heeft als de 
hoofdhuurder.

2. Wie kan medehuurder worden?
Echtgenoten zijn volgens de wet 
automatisch medehuurder. Dit geldt ook 
voor huurders met een geregistreerd 
partnerschap. Als echtgenoot of partner 
bent u dus automatisch medehuurder. 
Woont u samen? Dan kan ook de partner 
een aanvraag doen om medehuurder 

te worden. Voorwaarde is wel dat u 
kunt aantonen dat u al minimaal twee 
jaar ‘een duurzaam gemeenschappe-
lijke huishouding’ voert. Ook moet u 
bewijzen dat de medehuurder zijn of 
haar hoofdverblijf in dezelfde woning 
als u heeft. Daarvoor vragen we u een 
uittreksel van de gemeentelijke basis-
administratie ter controle. Bij Arcade 
staat vervolgens geregistreerd dat u een 
medehuurder heeft.

3.  Wat is een duurzaam 
gemeenschappelijke 
huishouding?

Dit betekent dat u samen met iemand 
anders voor langere tijd in één woning 
woont en ook samen in de kosten deelt.

4.  Komen kinderen in aanmerking 
voor het medehuurderschap?

Meestal gaan kinderen na verloop 
van tijd het huis uit. Daarom wordt 
bij inwonende volwassen kinderen 
geen duurzame gemeenschappelijke 
huishouding met de huurder veronder-
steld. Zij kunnen geen medehuurder 
worden. Woont een volwassen kind 
bij een ouder of ouders om deze 
te verzorgen? Dan wordt soms wel 
aangenomen dat er sprake is van 
een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding. Een verzoek tot medehuur-
derschap is in dat geval mogelijk onder 
voorwaarden.

5.  Kan een medehuurder 
hoofdhuurder worden?

Een medehuurder kán hoofdhuurder 
worden. Dat gebeurt als u nu nog 
samenwoont, maar later gaat trouwen 
of kiest voor een geregistreerd part-
nerschap. In dat geval heeft de 
medehuurder het recht om hoofd-
huurder te worden. De medehuurder 
wordt ook hoofdhuurder als de 
oorspronkelijke hoofdhuurder komt te 
overlijden.

6.  Wanneer eindigt het 
medehuurderschap?

Het medehuurderschap eindigt 
automatisch als de medehuurder niet 
meer in de woning woont.

¯  Als u een woning bij Arcade huurt, dan 
tekenen u en wij de huurovereenkomst.  
Degene die tekent is de hoofdhuurder. 
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Een e-mail? 
Jazeker!  
De heer en mevrouw t Hart,  

Oudenborch 31, Monster

‘Hoe lang wonen we hier eigenlijk?’, 
vroeg mijnheer ’t Hart zich begin dit 
jaar af. Hij zocht het na en het bleek op 
de dag af 50 jaar te zijn. Op 20 februari 
1968 betrok de jonge marine-ambtenaar 
met vrouw en zoon de gloednieuwe 
flat aan de Oudenborch. ‘Het kwam 
als geroepen, ons tweede kind was 
op komst, toen we deze prachtige flat 
kregen met uitzicht op zee.’ We wonen 
hier precies een halve eeuw. Ik heb 
Arcade een mailtje gestuurd om nog 
maar eens te laten weten hoe blij ik ben 
met deze woning’. Een e-mail? Jazeker! 
Mijnheer ‘t Hart is 76 jaar, dus niet meer 
piepjong, maar hij heeft geen schrik van 
de computer. ‘Nee hoor, de computer 
is onmisbaar bij het opzoeken van 
antwoorden, het maken van afspraken 
of het bestellen bij webwinkels. En als ik 
het even niet weet, zijn er hulptroepen 
aanwezig want twee van mijn drie zoons 
zijn experts op dit gebied.’ Maar er 
zit ook een bezwaar aan de computer, 
erkent hij. ‘Er is minder persoonlijk 
contact. De mensen appen alleen nog 
maar. Dat leidt vaak tot onbegrip, 
terwijl een eenvoudig telefoontje 
onduidelijkheden voorkomt.’ Mijnheer 
’t Hart is sinds zijn 59ste gepensioneerd. 
‘Dankzij de digitalisering waren minder 
mensen nodig op het ministerie van 
Defensie en mocht ik vervroegd met 
pensioen.’  
Hij lacht: ‘Dat zou je dus ook een 
voordeel van de computer kunnen 
noemen...’   

 Deuren 
openen...
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Huurdersvereniging 
Westland
Centraal e-mailadres
hvwestland@live.nl

Website
www.huurdersverenigingwestland.nl 

Voorzitter
De heer J. Keijzer (Ad Interim)
hvwestland@live.nl

Afdeling ’s-Gravenzande
Contactpersoon:
Mevrouw G. Meijburg
Meidoornstraat 21, 2691 VA  's-Gravenzande
(0174) 41 27 62

Afdeling De Lier
Contactpersoon: 
Mevrouw T. Dijkman
Van Swietenstraat 4, 2678 VV  De Lier
(0174) 88 57 34
tk-ade@kabelfoon.net

Afdeling Monster, Ter Heijde en Poeldijk
Contactpersoon / secretariaat:
Mevrouw M. van Duin
Van Bemmellaan 62, 2681 CX  Monster
(0174) 24 01 44

Diverse nummers
Belastingdienst
Huurtoeslag: (0800) 05 43

Gemeente Westland
14 0174
Grofvuil Westland: (0174) 67 34 99
www.gemeentewestland.nl

Gemeente Den Haag
14 070
www.denhaag.nl

Gas en elektra
Essent klantenservice: (0900) 15 50
Eneco Energie klantenservice:  
(0900) 02 01 (€ 0,10 pm)
Nationaal storingsnummer: (0800) 90 09

Drinkwater
Westland: Evides: (0900) 07 87
Den Haag: Dunea: (088) 347 47 47
Storingen kunt u dag en nacht melden.

Kabel
CAIW: (088) 224 91 11
Ziggo: (0900) 18 84

Aan- en afmelden huurgeisers
Warmteservice Westland/GasRent:
(0174) 24 09 86 
info@warmteservicewestland.nl

Regionale Klachtencommissie
Secretariaat Regionale Klachtencommissie
Postbus 138, 2670 AC  Naaldwijk 
(0174) 28 23 00

Bent u op zoek naar een huurwoning in Westland of Den Haag? Ga naar www.woonnet-haaglanden.nl of 
www.arcadewonen.nl.

Onze contactgegevens
Handig... Scheur uit en hang op!

Klant Contact Centrum gemeente Westland 
Loket voor wonen, zorg en welzijn

Buurt Informatie Punten
Op www.vitiswelzijn.nl vindt u alle 
adressen en openingstijden.

Telefoon
14 0174

E-mail
sociaalmakelaar@vitiswelzijn.nl

Website
www.vitiswelzijn.nl
www.140174.nl

Arcade 
Adres
Stokdijkkade 26, 2671 GX  Naaldwijk
Postbus 138, 2670 AC Naaldwijk

Openingstijden 
Maandag tot en met donderdag 
8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Website
www.arcadewonen.nl

Telefoonnummer Arcade
(0174) 28 23 00, toets 1.

E-mail
info@arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken
(088) 011 70 03 of via  
www.arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken buiten kantooruren
Dringende reparatieverzoeken en 
calamiteiten buiten kantoortijden (die 
niet kunnen wachten tot de volgende 
werkdag) meldt u via (088) 011 70 03.

Storing centrale verwarming melden
Scholtes (0174) 21 34 51

Uitzondering: 
Naaldwijk (huurders A Capella)  
Sint Martinusstraat oneven huisnummers 
bellen Van Dijk & Korteland 
Klimaatinstallaties (0174) 52 88 54

Verstopte riolering
Rechtstreeks bij Zegwaard, dag en nacht: 
(0800) 262 61 61 (alleen gratis voor 
huurders die lid zijn van ons servicepakket). 
Graag alleen de spoed eisende gevallen 
buiten kantooruren melden.

Ruitschade
Deze meldt u rechtstreeks bij Centraal 
Beheer Achmea (behalve als uw 
woning tot een VvE behoort, dan belt 
u ons). Alleen gratis voor huurders die 
via ons een glasverzekering hebben.

Centraal Beheer Achmea, afdeling 
Schade Service, dag en nacht: 
(0800) 026 00 28.  
Zij vragen om de schade datum, de 
oorzaak, het soort glas (enkel, dubbel, 
draad), het gevolg (breuk, barst, lek), de 
plaats in het pand (ook verdieping) en 
de afmetingen.


