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Inhoudsopgave

Geen woonplezier zonder samenwerking

Hoeveel medewerkers hebben we eigenlijk bij Arcade, bedacht ik me 
vorige week toen een nieuwe collega aan mij werd voorgesteld. Vijftig 
zijn het er. Verhuurmakelaars, medewerkers sociaal beheer, financieel 
medewerkers… noem maar op. Ieder van die medewerkers doet een 
belangrijk stukje werk. Maar dat u met plezier in uw huis woont, is 
vooral het resultaat van samenwerking. Want je hebt elkaar gewoon 
hard nodig als je duizenden woningen verhuurd.

Dan hebben we het nog niet eens over de samenwerking met 
partijen buiten Arcade. De gemeente, aannemers, architecten, 
onderhoudsbedrijven, organisaties zoals Vitis Welzijn.  
En nu ik erover nadenk: eigenlijk werken we ook goed samen met u, 
onze huurder. Neem bijvoorbeeld het noodzakelijke onderhoud dat 
wij aan onze woningen verrichten. En onderhoud plegen doen we 
nogal eens, zoals u in dit nummer kunt lezen. 

Dan is het plezierig als het geven en nemen van beide kanten 
komt: wij houden rekening met uw belangen en u met de onze. 
Samenwerken doen we ook als u ons attent maakt op illegaal 
gebruik van een woning. Als een huurder slim denkt te zijn door 
zijn huis via Airbnb te verhuren. Dan zijn we u dankbaar voor de 
tip. Ook daar komen we in dit nummer op terug. En samenwerken 
is natuurlijk ook iets wat goede buren met elkaar doen. Wie zorgt 
anders voor de plantjes als u een weekje weg bent? Met elkaar ben 
je ook in staat om overlast voor te zijn. Goed dus, dat we die fijne 
samenwerking overal koesteren.

Af en toe merk je pas echt hoe sterk je bent als je met elkaar 
de krachten bundelt. Weet u nog? Die brand eind juni in 
appartementengebouw de Wittebrug in Poeldijk? Het is iets wat je 
als corporatie en huurder nooit wil meemaken. Maar toch kijk ik met 
trots erop terug. Trots, omdat we in heel korte tijd een crisisteam 
met elkaar wisten te formeren. Zo hebben we de schade weten te 
beperken, want het was al ingrijpend genoeg voor onze bewoners.

Al samenwerkend kom je nog eens ergens. Zo behaalden wij goede 
cijfers bij onze visitatie, meer op pagina 5. Maar wat goed is kan 
altijd beter. Met het visitatierapport in de hand weten we waar we 
de komende tijd aan moeten (samen)werken.

René Lemson
directeur-bestuurder
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Nieuws

De nieuwe website  
van Arcade al gezien?
Maar liefst 98 procent van alle Nederlanders heeft een internetaansluiting thuis. Daarom is het niet zo gek 
dat we steeds meer zaken digitaal doen. Bankzaken bijvoorbeeld. De belastingaangifte. Het zoeken naar 
een woning. Of het contact met onze organisatie. Om het u nog makkelijker te maken om online iets op te 
zoeken of door te geven, is onze website vernieuwd.

Voor welke vragen belt u met Arcade?

Voor alle vragen – behalve reparatieverzoeken (088-011 70 03) – 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.

‘Heel overzichtelijk! Handig, alles op één 
plek. Kleurrijk en vrolijk!’ Het zijn maar 
een paar van de positieve reacties die we 
kregen op de nieuwe website. Door de 
vele verbeteringen op de site vindt u nu 
nog sneller wat u zoekt. Ook kunt u online 
zaken doorgeven, zoals een reparatiever-
zoek of de huur opzeggen. 

Slimme zoekbalk
Of u nu op een laptop, een smartphone of 
een tablet kijkt: eigenlijk wijst het zichzelf.  
En anders is er altijd nog de slimme 
zoekbalk rechtsboven, die u brengt waar 
u zijn wilt. Bent u op zoek naar een vrije 
sector-, sociale huur- of koopwoning?  
Of wellicht zoekt u een bedrijfsruimte of 

parkeerplaats? Ons actuele aanbod vindt 
u ook op onze website. 

Kan het nog beter?
Misschien heeft u suggesties om onze 
website nog beter te maken. Dan horen 
we dat graag van u.  Als gebruiker van 
onze website bent u immers de beste 
deskundige. Stuur uw tips naar  
info@arcadewonen.nl

Liever niet via internet?
We snappen dat niet iedereen even 
handig is met internet. Of dat u zaken 
liever persoonlijk bespreekt. Daarom 
nemen we nog altijd met veel plezier de 
telefoon op. Ook ontvangen we u hartelijk 
aan onze receptie. Vergeet in dat geval 
niet om van tevoren een afspraak te 
maken via 0174 - 28 23 00, toets 1. 
Dan weten we dat u komt. 
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Handig, de huur automatisch 
betalen of via iDeal!

De voordelen op een rij:
• U betaalt altijd op tijd.
• U vergeet nooit uw huur te betalen.
• U weet precies wanneer wij de huur afschrijven.
•  U hoeft niet maandelijks aan de huur te denken.  

Dat is makkelijk als u op vakantie gaat.
•  Het bedrag klopt altijd, ook na de jaarlijkse huurverhoging.

Kiest u voor automatische afschrijving?
Download dan het machtigingsformulier van onze website  
en stuur het formulier ondertekend naar ons terug.  
U vindt het formulier op www.arcadewonen.nl in het menu 
‘ik-ben-huurder’ onder het kopje ‘huur-betalen hoe gaat dat’. 
Een machtiging tot incasso van de huur kunt u op elk gewenst 
moment weer intrekken.

Geen omkijken meer naar het betalen van de huur? Betaal per 
automatische afschrijving. Dat is de eenvoudigste manier om 
de huur te betalen. Hiervoor verstrekt u ons eenmalig een 
machtiging. Vervolgens schrijven wij maandelijks de huur van 
uw bankrekening af. Dit doen we op de 25e (voorafgaand aan 
de volgende maand) of op de eerste. U hoeft hiervoor 
verder niets te doen. Voldoende saldo is natuurlijk wel 
een vereiste. 

Incassodata 2019
Huur voor de maand Afschrijving huur op de 25e Afschrijving huur op de 1e

Januari 2019 24 december (2018) 2 januari
Februari 2019 25 januari 1 februari
Maart 2019 25 februari 1 maart
April 2019 25 maart 1 april
Mei 2019 25 april 30 april
Juni 2019 24 mei 31 mei
Juli 2019 25 juni 1 juli
Augustus 2019 25 juli 1 augustus
September 2019 23 augustus 30 augustus
Oktober 2019 25 september 1 oktober
November 2019 25 oktober 1 november
December 2019 25 november 29 november

Valt de eerste of 25e van de maand in het weekend of op een feestdag?  
Dan schrijven wij de eerste werkdag ervoor de huur van uw bankrekening af.

 
Digitaal betalen via iDeal
Wilt u op een makkelijke manier de 
huur betalen, maar niet via auto-
matische afschrijving? Kies dan voor 
digitaal betalen via iDeal. Via e-mail 
ontvangt u maandelijks de factuur. 
U betaalt deze factuur eenvoudig en 
snel via een betalingslink van iDeal. 
Alle gegevens staan automatisch 
ingevuld in uw eigen iDeal bankom-
geving, zoals het betalingskenmerk, 
het bedrag en het rekeningnummer. 
Wilt u voortaan uw factuur per e-mail 
ontvangen? Vul dan het formulier in 
op www.arcadewonen.nl.
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In het eerste halfjaar van 2018 hebben we voor de eerste keer een 
maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. Een visitatie is een inspectie 
door een onafhankelijk bureau. Wij vroegen visitatiebureau Ecorys de 
visitatie voor ons uit te voeren. Zij bekeken onze prestaties over de periode 
2014-2017. Ook gaven zij aan waar onze verbeterkansen liggen. Voor het 
onderdeel Presteren voor Belanghebbenden heeft Ecorys gesproken met 
de huurdersvereniging, gemeenten, maatschappelijke organisaties, 
zorginstellingen en andere belanghebbenden. De bevindingen staan 
in een visitatierapport dat ook op de website van Stichting Visitaties 
Woningcorporaties Nederland (SVWN) staat.

We zijn trots op de goede cijfers die 
wij behaalden in ons maatschappelijk 
functioneren.

Leren en verbeteren
Het visitatierapport geeft ons ook 
informatie waarvan wij kunnen 
leren en wat we kunnen verbeteren. 
De komende jaren gaan we aan de 
slag om invulling te geven aan deze 
verbeterpunten. Sterker nog, het eerste 
initiatief is een feit. Onlangs zijn we 
samen met Huurdersvereniging Westland 
een traject gestart om te komen tot 
andere en vernieuwende vormen van 
huurdersparticipatie. Meer leest u op 
pagina 9 van dit bewonersblad. Naast 
de aanbevelingen zijn in het rapport 

verbeterpunten en ‘boodschappen’ van 
onze belanghebbenden opgenomen. 
Ook hier gaan we gericht mee aan de 
slag. In gesprekken die we de komende 
maanden met onze belanghebbenden 
voeren staan we hier nadrukkelijk bij stil. 
Op basis daarvan komen we tot concrete 
(gezamenlijke) acties.

Visitatierapport
Bent u benieuwd naar het 
visitatierapport? U vindt het rapport op 
www.arcadewonen.nl in het menu  
‘over ons’. 

Nieuws

˚ Ons visitatierapport staat ook op de website van Stichting Visitaties Woningcorporaties 
Nederland (SVWN).

Arcade haalt goede cijfers bij visitatie

Arcade haalt goede cijfers
Presteren naar Opgaven en Ambities 7,5
Presteren volgens Belanghebbenden 7,1
Presteren naar Vermogen 7,7
Presteren ten aanzien van Governance 6,9
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Woningzoekenden opgelet!  
Een inkomensverklaring is verplicht 
Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning? En staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? 
Vergeet dan niet om uw inkomensverklaring van de Belastingdienst toe te voegen aan uw inschrijving. 

Anders kunt u niet reageren op ons 
woningaanbod. Een inkomensverklaring 
vraagt u gratis op bij de Belastingdienst 
via 0800 – 0543 of met uw DigiD via  
www.belastingdienst.nl 

Meer informatie over het uploaden van 
uw inkomensverklaring vindt u op  
www.woonnet-haaglanden.nl

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

Dag voor kerstmis - maandag 24 december 2018  
vanaf 12.30 uur gesloten
1e Kerstdag - dinsdag 25 december 2018
2e Kerstdag - woensdag 26 december 2018
Oudjaarsdag - maandag 31 december 2018  
vanaf 12.30 uur gesloten
Nieuwjaarsdag - dinsdag 1 januari 2019

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.
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Vergeet niet uw huurovereenkomst te wijzigen 
als uw woonsituatie verandert
In een leven kan veel veranderen. 
U kunt gaan trouwen, een relatie 
kan eindigen of u krijgt te maken 
met het overlijden van uw partner. 

Verandert er iets in uw woonsituatie?  
Geef deze wijzigingen altijd schriftelijk 
aan ons door. Dit kan via  

info@arcadewonen.nl of per post. Wij 
laten u weten of uw huurovereenkomst 
wordt aangepast. Zo zorgen we er samen 
met u voor dat uw huurovereenkomst 
actueel is. Vergeet ook niet de 
Belastingdienst Toeslagen te informeren 
over de wijzigingen. Zo komt u niet voor 
onverwachte verrassingen te staan. 

Huur opzeggen bij overlijden
Overlijdt de huurder en blijft niemand in 
de woning wonen?  
Dan moet(en) de nabestaande(n) de 
huurovereenkomst opzeggen. Dit kan 
digitaal via www.arcadewonen.nl in het 
menu ‘Ik ben huurder’ onder het kopje 
‘huur opzeggen’.

Nieuws

Niet tevreden over onze 
dienstverlening?

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Hoe goed we 
het ook willen doen. Het kan toch altijd gebeuren dat u niet helemaal tevreden 

bent. Laat uw klacht in ieder geval aan ons weten. Wij zoeken dan samen met u 
naar een oplossing.

Uw klacht kunt u gemakkelijk online bij ons indienen. 
Op www.arcadewonen.nl in het menu ‘ik-ben-huurder’ 
onder het kopje ‘huren’ vindt u onder ‘niet tevreden’ een 
online klachtenformulier. Ook kunt u een e-mail sturen 
naar info@arcadewonen.nl.

Vinden wij geen goede oplossing voor uw klacht?
Wij doen natuurlijk ons uiterste best om uw klacht op te 
lossen. Meestal lukt dat ook, maar soms ook niet.  
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? 
Neem dan contact op met de Geschillencommissie 
Wonen Zuid-Holland. Meer informatie vindt u op  
www.gcwzh.nl

Uw privacy is belangrijk!
Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Sinds 25 mei 
2018 geldt de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat in de hele Europese Unie 
dezelfde privacyregels gelden. Waarschijnlijk heeft u hier al meer over 
gelezen of gehoord. Maar wat betekent deze wet voor u als huurder?

Als huurder maakt u gebruik van de diensten van Arcade. Daarom is het noodzakelijk 
dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. Denk hierbij aan de gegevens 
die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren. In ons privacybeleid 
leest u welke gegevens wij van u verzamelen. Ook leest u wat wij met deze gegevens 
doen. Ons privacybeleid vindt u op www.arcadewonen.nl.
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˚˙ Laat u niet verleiden tot hennepteelt of handel. De pakkans is groot en de gevolgen zijn 
onomkeerbaar.

Laat u niet verleiden tot 
hennepteelt in uw woning!

Het kweken en/of verhandelen van 
hennep in uw woning, schuur of een 
gemeenschappelijke ruimte is strafbaar. 
De pakkans is groot en de gevolgen 
zijn ernstig. Gemeenten, politie, 
woningcorporaties, belastingdienst, 
sociale dienst, verzekeraars en 
energiebedrijven werken nauw samen 
om hennepteelt te bestrijden. Dankzij 
deze intensieve samenwerking pakt 
de politie steeds meer telers op. In 
dit artikel leest u meer over ons 
hennepbeleid. 

Laat u niet verleiden tot hennepteelt en/of 
-handel. Ook niet als u geldproblemen heeft. 
Want de gevolgen zijn onomkeerbaar. U komt 
vaak nog verder in de problemen. Het kweken 
van hennep is niet alleen strafbaar, het zorgt 
ook voor overlast en levensgevaarlijke situaties. 
Zo is de kans op brand groot! Telers tappen vaak 
op illegale en onveilige wijze elektriciteit af. 
Daarnaast hebben hennepplanten veel water 
nodig. Als je water met onveilige elektriciteit 
combineert, ontstaat brandgevaar. Ook komen 
vaak ongure personen over de vloer en is er 
sprake van stankoverlast.

Vermoedt u hennepteelt bij uw buren?
Voorkom gevaarlijke situaties voor uzelf en uw 
buren. Meld uw tip rechtstreeks bij de politie 
via (0900) 88 44. Of bel anoniem de gratis 
landelijke M-lijn: (0800) 70 00.

Ons hennepteeltbeleid is duidelijk
Iedere huurder tekent bij Arcade een 
huurovereenkomst. Hierop zijn altijd onze 
algemene huurvoorwaarden van toepassing. 
Huurders die in onze woningen hennep telen, 
verhandelen, bewaren of op een andere manier 
de Opiumwet overtreden, zetten wij uit de 
woning. Ook ontbinden wij het huurcontract. 
Het is voor de betreffende huurder vaak niet 
meer mogelijk een woning via ons of een 
andere corporatie te huren.
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Dienstverlening, onderhoudsbeleid, servicekosten of onderhoudsprojecten. Over dit soort onderwerpen praat de 
huurdersvereniging met ons. Om zo de belangen voor u als huurder te behartigen. Arcade wil haar huurders hier 
nog actiever bij betrekken. Daarom organiseren we met de huurdersvereniging overlegavonden. 

Tijdens deze avonden willen wij met u in 
gesprek over verschillende onderwerpen 
die u belangrijk vindt. Lijkt het u leuk 
om met ons hierover van gedachte 
te wisselen? En wilt u praten over 
belangrijke zaken die u als huurder 
aangaan? U bent van harte welkom. 

Wat staat op het programma?
•  Hoe kunt u met ons meepraten over 

ons beleid?
•  Wat doet de huurdersvereniging 

precies?
•  Welke rol kunt u spelen bij onze 

plannen voor de komende jaren?

Wilt u samen met ons en de 
huurdersvereniging nadenken over 
beleidszaken en uw leefomgeving? 

˚ Lijkt het u leuk om over diverse onderwerpen met ons van gedachte te wisselen? Kom dan langs op een van de overlegavonden.

Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur).  
U bent van harte welkom op een van deze locaties. U kunt zich aanmelden via  
www.arcadewonen.nl/bewonersparticipatie.

Westland
•  Dinsdag 13 november 19.30-22.00 uur: De Backerhof, Wittebrug 2 in Poeldijk 
•  Woensdag 14 november 19.30 – 22.00 uur: ’t Anker, Baron van Gentplein 31 in De Lier
•  Dinsdag 20 november 19.30 – 22.00 uur: de Noviteit, Havenstraat 16 in Monster 
•  Donderdag 29 november 19.30 – 22.00 uur: Hof van Heden, Dijkweg 20 in Naaldwijk

Den Haag
• Maandag 14 januari van 19.30 - 22.00 uur
• Dinsdag 15 januari van 19.30 – 22.00 uur
Op dit moment zijn de locaties nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, staan deze op 
www.arcadewonen.nl. Ook informeren wij onze Haagse huurders per brief.
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Arcade start proefproject  
met zonnepanelen
Volgend jaar starten wij een proefproject met zonnepanelen op de 
daken van bestaande eengezinswoningen. Met die proef willen we 
ervaringen opdoen om in de toekomst vaker energiebesparende 
maatregelen te nemen. De proef is voorbehouden aan een geselecteerd 
aantal eengezinswoningen in Westland. Binnenkort vragen wij de 
huurders van deze woningen of zij interesse hebben om deel te nemen 
aan dit project.

Ook Arcade wil meehelpen aan 
de verlaging van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. Bovendien hebben we 
als doelstelling dat al onze woningen 
gemiddeld energielabel B halen in 2021. 
Bij veel onderhoudsprojecten nemen 
wij energiebesparende maatregelen. 
Onze nieuwbouwprojecten voorzien 
gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik 
door duurzame toepassingen. Zo plaatsen 
we bijna altijd zonnepanelen op het 
dak en hebben de woningen minimaal 
energielabel A.

Tot nu toe hebben we nog nooit 
zonnepanelen geplaatst op onze 
bestaande woningvoorraad. Na onderzoek 
zijn we ervan overtuigd dat panelen 
op bestaande daken voordeel voor u en 

ons hebben. Maar hoe we er het meeste 
voordeel uithalen, dát willen we graag 
nader onderzoeken. Daarom deze eerste 
proef.

Hele woonrij moet meedoen
We hebben in Westland een aantal eenge-
zinswoningen geselecteerd die geschikt 
zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. 
Of een woning geschikt is, heeft met 
name te maken met de zonligging van 
het dak. Huurders van de geselecteerde 
woningen krijgen eind november 2018 van 
ons bericht. Zij kunnen zich aanmelden 
als ze interesse hebben in deelname 
aan de proef. Op één voorwaarde: alle 
woningen in de rij moeten meedoen. Zijn 
er meerdere aanmeldingen? Dan gaan we 
loten.  

Woont u in Westland en heeft u geen 
bericht ontvangen voor deelname aan de 
pilot? Dan is uw woning (of woonrij in het 
geheel) niet geschikt voor de proef.

Erkende installateur
Arcade voert de proef uit in samenwerking 
met Wozocon. Dat is een organisatie 
(zonder winstoogmerk) die gespecialiseerd 
is in zonnestroom voor corporaties. 
Bewoners die de zonnepanelen op hun dak 
krijgen, hebben er verder geen omkijken 
naar. Wozocon zorgt ervoor dat een 
erkende installateur de panelen monteert 
en aansluit. 

Via het bewonersblad en onze website 
houden wij u op de hoogte van het verloop 
van het dit proefproject. 
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Wat kan ik doen bij burenoverlast?
Harde muziek ’s avonds laat, vreemde geuren of rommel op de galerij. Overlast van de buren kan grote gevolgen 
hebben voor uw woonplezier. Maar wat kunt u hieraan doen? Het is belangrijk dat u zelf uw buren aanspreekt 
op hun gedrag. Soms zijn ze zich er niet eens van bewust dat ze overlast veroorzaken. Door hierover te praten, 
geeft u uw buren de mogelijkheid om de overlast op te lossen. 

Ten onrechte denken veel huurders dat 
Arcade bij burenoverlast kan optreden 
als een soort ‘Rijdende Rechter’. Dit is 
helaas niet waar! Eigenlijk is er niet zoveel 
verschil of u woont in een huurwoning 
of in een koopwoning. Wij zorgen ervoor 
dat de woning wordt onderhouden, maar 
kunnen niet veel doen aan het leefklimaat. 
Arcade heeft simpelweg geen (machts-) 
middelen om huurders te dwingen tot 
ander gedrag. 

Waar kunt u wel terecht?
Overlast van of ruzie met uw buren is 
bijzonder vervelend en kan ingrijpend 
zijn. Zoals gezegd, is het belangrijk dat u 
zelf uw buren aanspreekt op hun gedrag. 
Overleg ook eens met andere buren, 
zodat meerdere mensen buren kunnen 
aanspreken op hun gedrag. Alleen in zeer 
extreme gevallen van overlast kunt u bij 
ons terecht. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
overlast van mensen met een drugs- of

alcoholverslaving of psychiatrische proble-
matiek. Wij vragen u altijd de overlast 
schriftelijk te melden. Dit is belangrijk 
voor het opbouwen van een dossier. Ook 
kunnen wij dan beoordelen of de overlast 
structureel is. In sommige situaties 
bekijken wij in samenwerking met 
andere instanties, zoals politie, gemeente, 
social kernteam hoe wij de problemen 
aanpakken. 

Buurtbemiddeling Vitis Welzijn voor 
Westlandse huurders
Vindt u het moeilijk uw buren aan te 
spreken? Of bent u in gesprek gegaan 
en komt u er samen met uw buren niet 
uit? Buurtbemiddeling Westland kan de 
helpende hand bieden. Bij buurtbemid-
deling helpen onafhankelijke en speciaal 
opgeleide vrijwilligers u en uw buren 
met elkaar in gesprek te komen. Én goede 
afspraken te maken. Dit werkt het best in 
een vroeg stadium en bij niet al te ernstige 

problemen. Buurtbemiddelaars wonen in 
de buurt maar kennen de betrokken buren 
niet persoonlijk.

Contact Buurtbemiddeling Westland
Voor meer informatie of vrijblijvend 
advies kunt u contact opnemen met de 
coördinator Buurtbemiddeling Westland 
via buurtbemiddeling@vitiswelzijn.nl of 
bel naar 0174 – 63 03 58. Op www.buurt-
bemiddelingwestland.nl vindt u meer 
informatie. Hulp via Buurtbemiddeling 
Westland is gratis.

Maakt u zich zorgen om uw buren?
Westlandse huurders kunnen contact 
opnemen met gemeente Westland op 
140474. Haagse huurders kunnen bellen 
met het Centraal Coördinatiepunt (CCP)  
op (070) 353 72 91. Bel bij spoed of een 
levenbedreigende situatie altijd met 112. 
Geen spoed? Bel de politie op  
(0900) 88 44.

˚  Soms zijn uw bovenburen zich er niet eens van bewust dat ze geluidsoverlast veroorzaken. Door hierover te praten, geeft u uw buren de mogelijkheid om 
de overlast op te lossen. 

Nieuws
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Woonwijzer

Wie betaalt de kosten  
na een brand? 
Helaas kregen wij in juni 2018 te maken met een calamiteit. Brand in 
de berging van appartementencomplex de Wittebrug in Poeldijk. De 
brand was snel geblust. Toch bleek na controle dat de bewoners van 42 
appartementen niet terug naar hun huis konden. Samen met de gemeente 
is toen onderdak geregeld voor de getroffen bewoners. Wij zijn hard aan 
het werk gegaan om het complex weer snel bewoonbaar te krijgen. Binnen 
drie weken konden alle bewoners terug naar hun vertrouwde omgeving.

Natuurlijk hoop je als corporatie en 
als huurder dat dit je nooit overkomt. 
Tegelijkertijd leren we ook van de gevolgen 
van zo'n brand. En kijken wij hoe we de kans 
op schade kunnen beperken. Niet alleen 
voor ons maar ook voor u als huurder. Want 
wie betaalt de kosten voor schade aan de 
spullen in uw woning? Of de kosten voor 
vervangende woonruimte? Bent u wel goed 
verzekerd bij schade door brand?

Arcade is verantwoordelijk voor het 
gebouw
Daarom sluiten wij een verzekering af 
voor het gebouw waarmee alleen het 
gebouw verzekerd is tegen schade door 
brand, inbraak en storm. Alle spullen die 
u in uw woning heeft staan, zijn dus niet 
door ons verzekerd. Arcade is hiervoor ook 
niet aansprakelijk. Een goede verzekering 
afsluiten is echt geen luxe! U bent veel 
geld kwijt als u door schade een nieuwe tv 
of een bankstel moet kopen.

Wat verzekert u zelf?
We adviseren u om in ieder geval een 
inboedel-, een aansprakelijkheids- en een 
glasverzekering af te sluiten. De premies 
van dit soort verzekeringen zijn vaak laag. 
U kunt dit navragen bij uw bank, een 
verzekeringstussenpersoon, en direct bij 
veel verzekeraars op internet. 

Wat is een inboedelverzekering?
Met een inboedelverzekering bent u 
verzekerd voor schade aan spullen in 
uw woning, zoals uw bank, tv, laptop, 
pannen, dekens en lakens. Maar ook 

vloerbedekking en behang. Daarom is het 
afsluiten van een inboedelverzekering 
ook meegenomen in de gewijzigde 
huurvoorwaarden.

Wie betaalt de kosten voor 
vervangende woonruimte na een 
brand?
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u 
de eerste dagen een dak boven uw 
hoofd heeft. Maar Arcade is in zo’n 
geval niet financieel aansprakelijk 
voor tijdelijke woonruimte. Dat komt 
voor uw eigen rekening! Sommige 
inboedelverzekeringen vergoeden de 
kosten voor tijdelijke woonruimte. 
Het precieze bedrag hangt af van uw 
verzekering en de voorwaarden. Een 
inboedelverzekering met een zogenaamde 
‘allrisk-dekking’ vergoedt vaak wel de 

kosten voor vervangende woonruimte. 
Twijfelt u of u wel goed verzekerd 
bent? Neemt u dan contact op met uw 
verzekering of verzekeringstussenpersoon.

Wat is een 
aansprakelijkheidsverzekering?
Met een aansprakelijkheidsverzekering 
bent u verzekerd voor schade die u 
veroorzaakt aan spullen van anderen 
zoals uw buren. Stel, de slang van uw 
wasmachine schiet los. Al het water 
komt bij uw (onder)buren terecht. 
Deze schade loopt al gauw op. Met een 
aansprakelijkheidsverzekering hoeft u 
deze schade niet zelf te betalen. 

Wat is een glasverzekering?
Volgens het huurcontract bent u 
verantwoordelijk voor het glas. Met 
een glasverzekering bent u bij schade 
verzekerd voor vervanging van het glas. 
Stel, uw raam gaat kapot door een harde 
wind of een hagelbui. De kosten voor 
de vervanging van het glas zijn dan 
voor uw rekening. Via ons servicepakket 
sluit u voordelig (€1,20 per maand) een 
glasverzekering bij ons af.
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Rook- en koolmonoxidemelders redden levens
Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Daarom is een rookmelder zo belangrijk.  
Deze geeft u tijd om te vluchten. Bij ongeveer de helft van alle woningbranden gaat het niet om branden  
met grote vlammen, maar om branden waarbij het vuur smeult. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige  
rook en daardoor vallen ook de meeste slachtoffers. U bent zelf verantwoordelijk een rookmelder  
in uw woning op te hangen. Meer informatie en waar u de melders precies moet hangen,  
vindt u op www.brandweer.nl.

Koolmonoxide ruikt,  
proeft en ziet u niet

Koolmonoxide is  
een zeer giftig gas. 

U ruikt, proeft en ziet dit gas 
niet. Het kan vrij komen bij de 
(gas)kachel, geiser of cv-ketel. 
Wij laten uw cv-ketel eens 
per twee jaar controleren. 

Ventileer uw huis en hang een 
koolmonoxidemelder op.  

Hiermee voorkomt u de kans op 
vergiftiging.

En dan is er ineens toch brand 
U heeft vaak maar drie minuten de tijd om uw woning veilig te verlaten bij 
brand. Daarom is het belangrijk vluchtwegen vrij te houden. Plaats daarom 
geen scootmobielen, tafels, kinderwagens of andere zaken op de galerij of gang. 
Zo houdt u een veilige doorgang voor u en de buren. 
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Op bezoek bij

Vragen op het gebied van wonen? Bijvoorbeeld hoe u kunt verhuizen naar een kleinere woning, als de huidige te 
groot is geworden? Hoe u langer in uw huurwoning kunt blijven wonen als u ouder wordt? Of hoe het precies zit 
met huurtoeslag en andere voorzieningen? Voor die vragen kunnen inwoners van Westland tegenwoordig terecht 
bij Vitis Welzijn. De Westlandse welzijnsorganisatie beschikt over een aantal vrijwillige wooncoaches die met 
name kwetsbare Westlanders graag van dienst zijn. Vrijblijvend en kosteloos!

Sinds maart van dit jaar is Vitis Welzijn 
een ‘Dienst Wonen’ rijker. De wooncoaches 
zijn er een onderdeel van. “Mensen 
worden door vrijwilligers geholpen”, 
vertelt coördinator Jacqueline den Haan. 
“Dat zijn vrijwilligers die vaak wel een 
achtergrond in huisvesting hebben. Per 
se nodig is het niet. Het belangrijkste is 
dat ze veel ervaring hebben in het contact 
met anderen. Van ons krijgen ze een 

training. Het moet een beetje het gevoel 
zijn van die goede buur die je verder 
helpt.”

Vragen over wonen
Dat Vitis Welzijn ook begeleiding bij 
huisvesting gaat aanbieden, vindt 
Jacqueline niet gek. “Wij kennen al 
langer onze Buurt Informatiepunten. 
Wat ons opviel is, dat vrij veel mensen 

binnenkwamen met vragen over wonen. 
De digitalisering gaat steeds verder.  
Niet iedereen kan daarmee overweg. 
Veel mensen kunnen best wel iets op 
internet opzoeken. Maar als iemand dan 
een formulier moet uploaden, dan is het 
al gauw: “Help!” Arcade geeft ook uitleg, 
maar is vooral gericht op het verhuren van 
woningen.” Bij een eenmalig contact met 
de wooncoaches hoeft het niet te blijven. 

˚ De vrijwillige wooncoaches staan elke dinsdag- en woensdagmorgen voor u klaar. Op de foto van links naar rechts: Nel Rutgers vrijwillige wooncoach, 
Yvonne van Vliet manager Informatie en Advies bij Vitis Welzijn en Jacqueline de Haan coördinator Wooncoach en Buurtbemiddeling bij Vitis Welzijn. 

Wooncoaches van Vitis Welzijn helpen u met verhuizen
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˙ Wooncoach Nel Rutgers legt het een en 
ander uit.

“Voor de één is een gesprek genoeg, omdat 
ze het daarna op eigen kracht vinden. 
Maar er zijn ook mensen die meer hulp 
nodig hebben. Die nemen we echt aan de 
hand mee.”

De kinderen het huis uit
Tweemaal per week is er een 
inloopspreekuur. Een wooncoach zit klaar 
om allerhande vragen te beantwoorden. 
Jacqueline: “Het merendeel van de vragen 
gaat over hoe je aan een andere woning 
komt. Veel ouderen zitten bijvoorbeeld 
in een woning die te groot is, omdat de 
kinderen het huis uit zijn. Ze willen wel 
verhuizen, maar weten niet goed hoe.”

Praktische tips
De wooncoaches geven vooral praktische 
tips, zegt Jacqueline. “Pas hadden we 
een echtpaar dat naar een appartement 
met een jarenlange wachttijd wilde. 
Er bleek in de directe omgeving een 
vergelijkbare woning waar de wachttijd 
veel korter was.”

Buurtbemiddeling en huistest
Het zijn niet altijd ouderen die 
aanschuiven voor gratis advies. 
De wooncoaches zien ook veel 
spoedgevallen. Bijvoorbeeld door 
een scheiding. Het is niet de 
enige begeleiding die de nieuwe 
Dienst Wonen biedt. Zo is er ook 
buurtbemiddeling.  
Wie problemen heeft met zijn of haar 
buren, kan proberen om er samen met 
de vrijwillige Buurtbemiddelaars van 
Vitis Welzijn uit te komen. Verder is er de 
huistest. Inwoners van Westland kunnen 
via www.huistest.nl een test invullen 
hoe leeftijdsbestendig hun huis is. Lukt 
dit niet zelf via de computer? Dan kan 
een van de wooncoaches langskomen 
om samen de vragen in te vullen.

Overleg met woningcorporaties
Een succes is het zeker. “Eerst hadden we 
één inloopspreekuur in de week, maar 
we zijn nu al naar twee gegaan. We 
zoeken eigenlijk nog meer vrijwilligers 
die als wooncoach aan de slag willen.” 
Ook met de corporaties in het Westland 
is nog niet veel overleg geweest. Maar 
dat verandert binnenkort. “We hebben 
een overleg gepland met Arcade en de 
andere sociale verhuurders in Westland, 
de gemeente en een paar partijen. Je 
kunt wel blijven praten over de ideale 
opzet, maar we zijn het gewoon maar 
gaan doen met het idee: dan kijken we 
wel hoe we het in de praktijk uitwerken”, 
lacht ze.

Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van wooncoaches 
is elke dinsdag- en woensdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur aan de Prins 
Bernhardstraat 5A in Naaldwijk.  
Een afspraak maken is niet nodig.  
U kunt ook een e-mail sturen naar 
wonen@vitiswelzijn.nl.

Wooncoaches van Vitis Welzijn helpen u met verhuizen

‘We zijn toch anders 
over verhuizen 
gaan denken’
 
Op een woensdagmorgen zit 
mevrouw Van der Velden aan tafel bij 
Vitis Welzijn. “Mijn man en ik wonen 
nu in een mooi huurhuis van Arcade. 
Maar het is eigenlijk te groot. Onze 
zoon en dochter zijn al jaren het 
huis uit. En wij worden een jaartje 
ouder. We denken weleens aan een 
appartement. Maar ja, we wonen nu 
heel voordelig. Het huurappartement 
dat we op het oog hebben is een flink 
stuk duurder. De wooncoach legde 
uit dat we dan voor huurtoeslag in 
aanmerking kunnen komen. Dat 
scheelt. Je gaat ook veel minder stoken 
in een appartement. En alles is nieuw 
en je hebt veel meer woonplezier. 
Daardoor zijn we toch anders over 
verhuizen gaan denken. Als er een 
appartement vrij komt naar ons zin, 
reageren we!’
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Onderhoud: waarom is het 
belangrijk om mee te werken?
Er staat een aannemer op de stoep. Die komt een reparatie uitvoeren en 
het raam moet open. Hè, lastig. Net nu er een fris windje staat buiten. 
Kunnen die mannen niet op een andere dag komen, als het beter 
weer is? Nee, jammer genoeg niet. Bij onderhoudswerkzaamheden 
aan uw woning vragen we niet alleen om uw medewerking, het is 
zelfs verplicht.

In Monster zijn we aan de Bronckhorst, 
Schuylenburgh, Swanenburgh en Terborch 
bezig met isolerende maatregelen als 
onderdeel van het groot onderhoud. Ook 
in de woningen in Ter Heijde fase 2 wordt 
groot onderhoud uitgevoerd. En zo zijn 
aannemers en onderhoudsteams namens 
Arcade op nog veel meer plekken actief. 
Onze woningen onderhouden doen we 
niet voor niets. Meestal zijn het reparaties 
en onderhoudsmaatregelen waardoor u 
met nog meer plezier in uw huis woont. 
Maar dat neemt niet weg dat het ook 
ongemak oplevert. Wij begrijpen als geen 

ander dat het vervelend voor u is. Want 
een nieuwe keuken betekent: even niet 
kunnen koken. Het vervangen van een 
badkamer kan niet zonder dat u andere 
maatregelen moet nemen om te douchen.

Huurvoorwaarden
En toch: onderhoud moet. Ook letterlijk. 
Als huurder bent u verplicht om uw 
medewerking te verlenen. Onze huurvoor-
waarden zijn daar duidelijk over: u moet 
meewerken aan verzoeken om dringende 
werkzaamheden te laten uitvoeren door 
de verhuurder. Wat bedoelen we met 

‘dringende’ werkzaamheden? Dat zijn om 
te beginnen uiteraard reparaties.  
Onder dringende werkzaamheden 
verstaan we daarnaast alle klussen die we 
niet kunnen uitstellen tot het eind van de 
huurperiode.

Uw medewerking wordt verwacht
Soms kunnen we geplande werkzaam-
heden anders inplannen. Dit omdat we 
weten dat u over een paar weken uw huis 
verlaat. Maar dat zijn slechts uitzonde-
ringsgevallen. Onderhoud tegenwerken 
is trouwens niet in uw voordeel. Omdat 
in de huurvoorwaarden staat dat we 
medewerking verwachten, zal de rechter 
er duidelijk over zijn. Maar zover hoeft 
het toch niet te komen? Daar komen we 
samen prima uit. Namens alle (onder)
aannemers die voor Arcade werken: 
bedankt voor uw hulp!

˚ Aannemers en onderhoudsteams zijn namens Arcade op veel plekken actief. Zodat u met nog meer plezier in uw huis woont.

Onderhoud
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Moderne uitstraling voor de Bizetflat in Naaldwijk
Regelmatig voeren wij onderhoud uit aan onze woningen. Binnenkort is de Bizetflat aan de Stokdijkkade in 
Naaldwijk aan de beurt voor onderhoud. De Bizetflat met 99 sociale huurappartementen is gebouwd in 1972. 
De werkzaamheden zijn gericht op het aanpassen van de buitenzijde van de flat. De flat krijgt een moderne 
uitstraling en kan na de werkzaamheden weer 25 jaar mee. 

In oktober zijn wij begonnen met werk-
zaamheden aan het dak. Zo wordt de 
dakbedekking vervangen en plaatsen wij 
zonnepanelen op het dak. Deze duurzaam-
heidsmaatregel komt ook de bewoners 
ten goede. Want deze zonnepanelen gaan 
een deel van de stroom opwekken voor 
de algemene voorzieningen van de flat, 
zoals de algemene verlichting en de liften. 
In 2019 pakken we de buitenkant van de 
flat aan. De kopgevels en liftschachten 
krijgen dan gekleurde keramische tegels. 
Ook schilderen we de flat in een nieuwe 
kleurstelling. We vinden de mening van de 
bewoners belangrijk. Daarom overleggen we 
regelmatig met de Bewonerscommissie van 
de Bizetflat. 

Groot onderhoud aan  
56 woningen in Monster bijna klaar
Begin dit jaar is gestart met het groot onderhoud aan de woningen 
aan de Bronckhorst, Schuylenburgh, Swanenburgh en Terborch. De 56 
woningen zijn gebouwd in 1976 en waren toe aan een opknapbeurt. 
Mede dankzij de medewerking van de bewoners verlopen de werkzaam-
heden volgens planning. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan het groot onderhoud. Eind november zijn de werkzaamheden klaar 
en voldoen alle woningen weer aan de eisen van deze tijd. 

De werkzaamheden vonden plaats aan 
de buitenzijde van de woningen. Zo 
zijn onder andere de boeiborden en 
dakranden vervangen. De gevels zijn 
hersteld, gestraald, gevoegd en opnieuw 
geïsoleerd. Ook zijn alle houten raamko-
zijnen vervangen door kunststof kozijnen 
met dubbelglas. En kregen alle woningen 
een nieuwe houten geïsoleerde voordeur 
met inbraakwerend hang- en sluitwerk. 
”De woningen zien er weer mooi uit, zijn 
goed geïsoleerd en krijgen minimaal 

energielabel C”, vertelt John Vis, project-
manager bij Arcade. “De werkzaamheden 
waren best ingrijpend voor de bewoners. 
Als we kozijnen laten vervangen, ligt toch 
de hele gevel open. Het is handig als er 
dan iemand thuis is. Gelukkig werkten de 
bewoners goed mee en wisten zij wat van 
hen verwacht werd. De bewoners hebben 
de komende jaren geen omkijken meer 
naar hun woning. En als het een strenge 
winter wordt, merken zij het waarschijn-
lijk direct in hun portemonnee.”

˚ De Bizetflat krijgt een moderne uitstraling.

˚ Groot onderhoud aan de woningen 
aan de Bronckhorst, Schuylenburgh, 
Swanenburgh en Terborch. 
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˚ Sharona nam de eerste sleutel in ontvangst.

˚ Op 3 oktober 2018 verrichtten wethouder Wonen Boudewijn Revis en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade met de eerste bewoner de feestelijke 
openingshandeling.

Het appartementengebouw CalandTwo aan het Calandplein met 117 huurwoningen is klaar. Op 3 oktober 
2018 verrichtten wethouder Wonen Boudewijn Revis en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade met 
de eerste bewoner de feestelijke openingshandeling. Aansluitend vierden wij samen met de bewoners en 
betrokkenen de oplevering. 

Een feestelijke oplevering voor de bewoners 
van CalandTwo in Den Haag

De eerste sleutel werd uitgereikt aan de 
26-jarige Sharona. “Op dit moment woon 
ik nog bij mijn ouders. Dat is hier vlakbij. 
Ik ben in deze buurt opgegroeid. In het 
verleden heb ik al vaker op woningen 
gereageerd, maar ik was niet heel actief 
aan het zoeken. Ik rijd dagelijks op weg 
naar mijn werk langs CalandTwo. Ik 
heb het appartementengebouw als het 
ware gebouwd zien worden. Op een 
gegeven moment wist ik het zeker: hier 
wil ik wonen! Ik stond al ingeschreven 
bij Woonnet Haaglanden, dat had ik zes 
jaar geleden al gedaan. Toen de woningen 

werden geadverteerd, kreeg ik bericht 
van Arcade. Ik heb toen gelijk gereageerd. 
Uiteindelijk heb ik de vierde woning van 
mijn keuze toegewezen gekregen. Het 
appartement ligt op de vierde verdieping 
en heeft twee slaapkamers. Ik ben op de 
toekomst voorbereid want mijn woning is 
groot genoeg om in de toekomst met mijn 
vriend te gaan samenwonen.”

Eigentijdse en levendige stadswijk
Eind 2016 werd het startsein gegeven voor 
de bouw van de 117 (sociale) huurapparte-
menten in Den Haag. 
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˚˙ Een feestelijke oplevering voor de bewoners 
van CalandTwo in Den Haag.

Hiermee kreeg de in 2014 opgeleverde 
CalandTower een uitbreiding. Het 
appartementengebouw CalandTwo telt 
92 sociale, 25 vrije sector huurapparte-
menten en bedrijfsruimten. René Lemson: 
“De wijk Laakhaven West verandert de 
komende jaren in een eigentijdse en 
levendige stadswijk. Ook Arcade draagt 
hier een steentje aan bij met de bouw 
van CalandTwo. Ik ben trots op het 
eindresultaat van dit totale project. De 
CalandTower was de eerste nieuwbouw 
in deze wijk, de huidige uitbreiding met 
CalandTwo en de CalandParking vormt 
samen nu een geheel. Met in totaal 196 
sociale, 25 vrije sector huurappartementen, 
diverse bedrijfsruimten en 209 parkeer-
plaatsen. De architectuur is vernieuwend 
met bijzondere details en een vleugje 
New York. Ik wens de nieuwe bewoners 
heel veel woonplezier.” De Westlandse 
corporatie levert dit jaar in Den Haag 204 
woningen op en in 2019/2020 nog eens 
543 woningen. Hiermee levert Arcade een 
essentieel aandeel in de stijgende vraag 
naar betaalbare huurwoningen in de regio.

Goed nieuws voor woningzoekenden
“De vraag naar woningen is groot in 
Den Haag. Voor de komende jaren 
hebben we met z’n allen een uitdagende 
gezamenlijke opgave. Bij alle mogelijke 
woningtypes. Daarom zijn wij blij dat 
Arcade als Westlandse corporatie zo 
actief is in Den Haag. De oplevering van 
CalandTwo is goed nieuws voor woning-
zoekenden. Dit wordt echt een prachtig 
woon- en werkgebied”, aldus wethouder 
Wonen Boudewijn Revis.

Over de appartementen
CalandTwo heeft zeven en deels acht 
verdiepingen. Naast de 117 appar-
tementen zijn op de begane grond 
bedrijfsruimten. De appartementen 
liggen op de tweede tot en met achtste 
verdieping. Er zijn verschillen typen 
twee en driekamerappartementen 
met buitenruimte en een gebruiksop-
pervlakte van circa 72 m2 tot 89 m2. De 
appartementen zijn energiezuinig en 
krijgen minimaal energielabel A. 
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Eerst bewoners Villa Alba in 
’s-Gravenzande dolblij met nieuwe 
woning
Het appartementengebouw Villa Alba in ’s-Gravenzande met 26 sociale 
huurappartementen is klaar! Op 5 september 2018 werd de eerste 
sleutel door wethouder Wonen Ben van der Stee en Paul Huijsdens 
manager wonen bij Arcade uitgereikt aan het echtpaar Zuiderwijk. 
Samen waren zij 20 jaar in dienst als beheerdersechtpaar van het service 
appartementencomplex “het oude land” in ’s-Gravenzande.  

Omdat het echtpaar met pensioen is, 
moesten zij verhuizen. “Toen wij hoorden 
dat op de plaats van het voormalige 

Arcade-kantoor appartementen 
werden gebouwd, hebben wij ons gelijk 
aangemeld. Gelukkig stonden we al 15 

jaar als woningzoekende ingeschreven bij 
Woonnet-Haaglanden. We wilden na ons 
pensioneren graag in onze vertrouwde 
buurt blijven wonen. Het is hier fijn 
wonen met het gezellige centrum op 
loopafstand.” Het echtpaar Zuiderwijk 
werd afgelopen zomer op initiatief van 
de bewonerscommissie “het oude land” 
in het zonnetje gezet door de WOS. Zij 
ontvingen de zogenaamde “dat verdient 
een taart” voor hun bewezen diensten als 
beheerdersechtpaar. “Dat was een mooie 
afsluiting en nu de eerste sleutel is weer 
een mooi begin van iets nieuws.”

Thuis voelen
Het appartementengebouw heeft een 
frisse uitstraling door het gebruik van 
lichte materialen en veel glas en kreeg de 
passende naam Villa Alba. Het complex 
bestaat uit twee vleugels en een atrium 
verbindt beide vleugels met elkaar. “Bij 
elk nieuwbouwproject besteden wij extra 
aandacht aan architectuur door te kiezen 
voor mooie en duurzame materialen. 
Zo ook bij dit project, de architectuur is 
eigentijds en opvallend. Arcade is trots op 
dit mooie appartementengebouw. Een 
gebouw waar de toekomstige bewoners 
zich vast en zeker thuis gaan voelen”, 
vertelt Paul Huijsdens. 

Betaalbare woningen in Westland
“De behoefte aan betaalbare woningen 
in Westland is groot. Dat geldt voor de 
koop-, maar zeker ook voor de huurmarkt. 
Met dit project levert Arcade een mooie 
bijdrage aan de ambitie van de gemeente 
om meer betaalbare woningen te bouwen 
voor de Westlanders. Het is goed te 
constateren dat dankzij lokaal maatwerk 
24 van de 26 woningen zijn toegewezen 
aan inwoners van Westland”, aldus 
wethouder Wonen Ben van der Stee.

˚ Op 5 september 2018 werd de eerste sleutel van het appartementengebouw Villa Alba in 
’s-Gravenzande uitgereikt aan het echtpaar Zuiderwijk. 
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Nieuwbouw

˚ Op 8 oktober 2018 gaf René Lemson het startsein voor de bouw van 20 sociale huurappartementen.

Op 8 oktober 2018 gaf René Lemson, directeur-bestuurder bij woningcorporatie 
Arcade het startsein voor de bouw van 20 sociale huurappartementen. Het 
appartementengebouw komt aan het Oosteinde op de kruising met de 
Laan van Wateringse Veld in Den Haag. De architectuur van het gebouw is 
verfrissend door het gebruik van lichte materialen. Het gebouw telt drie 
verdiepingen en een kapverdieping en krijgt een eigentijdse uitstraling door 
het witte metselwerk en de rode dakpannen. Hierdoor past het gebouw mooi in 
de omgeving. 

Nieuwbouwlocaties niet voor 
statushouders
In eerste instantie was het apparte-
mentengebouw deels bedoeld voor de 
huisvesting van statushouders. Het 
stadsbestuur heeft in het nieuwe coali-
tieakkoord besloten geen grootschalige 
locaties meer specifiek voor statushouders 
te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Dit 
betekent dat een aantal nieuwbouwloca-
ties niet meer specifiek wordt toegewezen 

voor de opvang van statushouders.  
Arcade verhuurt deze 20 sociale huur-
appartementen in Wateringse Veld maar 
ook de 22 sociale huurappartementen aan 
de Narcislaan in Den Haag via de reguliere 
weg. 

Over de appartementen 
De driekamerappartementen hebben een 
woonoppervlak van ca. 70 m2.  
Het gebouw telt naast de begane grond, 

drie verdiepingen en een kapverdieping. 
Het appartementengebouw voorziet 
gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik 
door duurzame toepassingen.  
Zo komen er zonnepanelen op het dak.  
De woningen krijgen minimaal energie-
label A. Bij het appartementengebouw 
komen 18 parkeerplaatsen.  
Als de bouw voorspoedig verloopt, 
verwacht Arcade eind 2019 de bewoners te 
verwelkomen. 

Wilt u hier graag wonen?
Naar verwachting worden de appar-
tementen in het vierde kwartaal 2019 
opgeleverd. Enkele weken voor oplevering 
publiceren wij de woningen op  
www.woonnet-haaglanden.nl. Om te 
reageren op een woning moet u inge-
schreven staan bij Woonnet Haaglanden.

20 sociale huurappartementen  
in Wateringse Veld 
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Nieuwbouw

Start bouw van 36 sociale huurappartementen  
in Duingeest
In juli 2018 is de bouw gestart van 36 sociale huurappartementen. Het appartementengebouw komt in de 
nieuwbouwwijk Duingeest in Monster. De wijk is in aanbouw en ligt tussen de duinen en de ’s-Gravenzandseweg. 
Vlakbij het centrum van Monster met vele voorzieningen binnen handbereik. Kenmerkend voor de nieuwe wijk  
is de typische kustarchitectuur van begin twintigste eeuw.  

Het appartementengebouw heeft vier verdie-
pingen. Onder het gebouw komen de bergingen 
en parkeerplaatsen. De appartementen hebben 
een woonkamer met open keuken, twee 
slaapkamers en een balkon. Er zijn diverse 
woningtypen met een gebruiksoppervlak van  
ca. 68 m2 - ca. 83 m2.

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

Lumière met 65 sociale 
huurappartementen is  
bijna klaar
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.  
Het opvallend hoge gebouw is bijna klaar! Wij verwachten het 
gebouw eind van dit jaar op te leveren. Zodat we de eerste 
bewoners in januari 2019 welkom kunnen heten.  

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 energielabel A.

Wilt u hier wonen?
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.

˚ Impressie 36 sociale huurappartementen in Duingeest.

˚ Het appartementengebouw Lumière met 65 sociale 
huurappartementen.
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Nieuwbouw

˚ Op 20 september 2018 sloeg wethouder Ben van der Stee (rechts op de foto) samen met René Lemson (links op de foto) de eerste paal voor de bouw  
van 26 sociale huurappartementen.

In september 2018 sloeg wethouder Ben van der Stee samen met 
René Lemson, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade de 
eerste paal voor de bouw van 26 sociale huurappartementen. Het 
appartementengebouw komt in de nieuwbouwwijk Boomparck in 
Honselersdijk. De start van dit project is een bijzondere mijlpaal voor  
ons omdat wij eerder nog niet actief waren in Honselersdijk. 

“Het is voor corporaties steeds lastiger 
nieuwbouwplannen uit te voeren. Toch 
pakken wij de kansen die zich voordoen 
en dat blijven we doen. In 2015 werden 
wij benaderd of wij dit project van 
Vestia over wilden nemen. Natuurlijk 
stonden wij hiervoor open, want zo 
kunnen wij een bijdrage blijven leveren 
aan de beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen in Westland. Ik verwacht 
dat de bouw van dit project voorspoedig 
verloopt, zodat we eind 2019 de bewoners 

welkom kunnen heten“, vertelt René 
Lemson. Ook wethouder Wonen Ben van 
der Stee is blij met het project: “Arcade 
draagt hiermee bij aan het realiseren van 
meer betaalbare woningen in Westland. 
Het project voorziet met woningen in 
de sociale huur in een concrete lokale 
woningbehoefte.”

Over de appartementen 
Het appartementengebouw krijgt een 
frisse uitstraling en gezellige hoekbalkons. 

Het gebouw telt vijf verdiepingen en 
een begane grond en ligt aan de Van 
Poeljestraat in de nieuwbouwwijk 
Boomparck. De appartementen hebben 
een oppervlakte van 54 m2 tot 83 m2, een 
woonkamer met open keuken, een of 
twee slaapkamers, een buitenruimte en 
een eigen berging op de begane grond. 
De appartementen krijgen minimaal 
energielabel A. 

Wilt u hier graag wonen?
Naar verwachting worden de appar-
tementen in het derde kwartaal 2019 
opgeleverd. Enkele weken voor oplevering 
publiceren wij de woningen op  
www.woonnet-haaglanden.nl. Om te 
reageren op een woning moet u inge-
schreven staan bij Woonnet Haaglanden.

Startsein voor de bouw van  
26 sociale huurappartementen  
in Honselersdijk 
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˚ Ziet u regelmatig gasten bij uw buren? En 
heeft u het vermoeden dat uw buren hun woning 
verhuren? Meld dit dan bij ons via onze website. 
Wij behandelen de melding vertrouwelijk.

8 vragen (en antwoorden)  
over woonfraude

1. Wat is woonfraude?
Onder woonfraude vallen een aantal 
overtredingen. Zo mag u geen anderen 
in uw huurhuis laten wonen zonder 
toestemming van Arcade. Ook mag u 
uw woning niet verhuren aan toeristen, 
bijvoorbeeld via Airbnb, of aan (illegale) 
werknemers. Activiteiten die in 
overtreding zijn met de Opiumwet zoals 
hennep telen (zie artikel op pagina 8 in dit 
bewonersblad). Ook prostitutie valt onder 
woonfraude. En overbodig te zeggen dat u 
uw woning niet nodeloos leeg laat staan, 
ook al betaalt u gewoon huur.

2. Is onderhuur hetzelfde als 
woonfraude?
Ja en nee. Laat u iemand anders in uw 
huis wonen die u daarvoor huur betaalt? 
Dan is dat niet toegestaan, tenzij Arcade u 
hiervoor toestemming geeft. U moet ons 

schriftelijk om toestemming vragen. Doet 
u dit niet dan is er sprake van woonfraude 
met ontruiming als gevolg. Houdt u er 
rekening mee dat wij slechts in uitzonder-
lijke gevallen toestemming geven.

3. Waarom is Arcade fel tegen 
woonfraude?
Heel simpel: de vraag naar huurwoningen 
is groter dan het aanbod. Wie voor een 
huurwoning in aanmerking wil komen, 
moet daar lange tijd op wachten en aan 
voorwaarden voldoen. Daarom is het 
niet meer dan logisch dat die schaarse 
woningen worden gebruikt waarvoor ze 
zijn bedoeld. Als een woning illegaal wordt 
gebruikt moeten anderen langer wachten. 
Dat is niet eerlijk.

4. Hoe herken ik woonfraude?
Het is niet altijd duidelijk of een huurder 
wel of niet fraudeert. Soms kan het u 
opvallen dat regelmatig nieuwe gezichten 
in- en uitlopen. Bij andere woningen blijven 
gordijnen de hele dag gesloten of steekt 
er post langdurig uit de brievenbus. Een 
verwilderde tuin kan ook een signaal zijn.

5. Wat gebeurt er bij woonfraude?
Blijkt een huurder te frauderen? Dan 
moeten we helaas streng zijn en het 
huurcontract laten opzeggen door de 
huurder. Die moet dat verzoek inwilligen. 

Onze huurvoorwaarden zijn er duidelijk 
genoeg over. Anders volgt de stap naar 
de rechter. Die zal het verzoek van Arcade 
altijd toewijzen. Bovendien kan de rechter 
boetes uitdelen, die in de duizenden euro’s 
kunnen lopen.

6. Als ik denk dat iemand in 
de straat fraudeert met een 
huurwoning, wat moet ik dan 
doen?
Woonfraude, of een vermoeden ervan, 
kunt u melden bij Arcade. Op onze website 
vindt u daarvoor het ‘overlastformulier’. 
U kunt er uiteraard op rekenen dat we de 
melding vertrouwelijk behandelen.

7. Wat zijn de gevolgen van 
onderhuur?
Verhuurt u uw woning onder? Dan 
handelt u in strijd met de huurovereen-
komst. Dat kan betekenen dat Arcade de 
huurovereenkomst beëindigt. Daarnaast 
bent u vaak niet goed verzekerd bij 
onderhuur. Het kan dan maar zo gebeuren, 
dat u schade bij onderhuur niet vergoed 
krijgt of dat een verzekering wordt 
stopgezet.

8. Wat zijn de financiële gevolgen 
van woonfraude?
Wellicht denkt u door uw woning of een 
kamer te verhuren snel een zakcentje 
te kunnen verdienen. Echter als wij 
woonfraude constateren, kost het u uitein-
delijk veel geld. Voor onderhuur geldt 
dat naast een boete wij uw verkregen 
inkomsten opeisen.  

¯ Steeds meer mensen in Nederland 
verhuren hun eigen woning via Airbnb. 
Het lijkt aantrekkelijk. Alleen is uw woning 
verhuren via Airbnb niet toegestaan.

Veel gestelde vragen

U leest weleens over woonfraude. Het woord duikt nogal eens op als het gaat over Airbnb, als u tijdelijk 
anderen in uw woning laat verblijven en daarvoor geld ontvangt. Maar hoe zit het precies?  
Acht vragen en acht heldere antwoorden!
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Veel gestelde vragen

Ik heb snel een 
woning nodig. Kom 
ik met voorrang in 
aanmerking voor een 
sociale huurwoning? 

We begrijpen dat iedereen die op zoek 
is naar een woning hier niet lang op wil 
wachten. Toch zijn we genoodzaakt een 
eerlijke verdeling te hanteren. Niemand 
krijgt zomaar voorrang op een andere 
kandidaat. Dit gebeurt alleen in zeer 
uitzonderlijke situaties. 

U kunt alleen een voorrangs-/urgentie-
verklaring aanvragen als u ingeschreven 
staat bij Woonnet Haaglanden en kunt 
aantonen, dat u in een levensbedreigende 
of -ontwrichtende situatie verkeert.
Deze situatie kan alleen worden opgelost 
als u binnen drie maanden naar een 
(andere) huurwoning verhuist. Wanneer 
een vrije sector huurwoning, kamerhuur 

of tijdelijke inwoning bij kennissen of 
familie ook een oplossing biedt, wordt uw 
aanvraag afgewezen.

Voorbeelden voor het krijgen van 
voorrang zijn:
•  Acute of dreigende dakloosheid buiten 

eigen schuld.
•  Sloop of renovatie van de woning in 

opdracht van de verhuurder.
•  Ernstige medische, sociale of financiële 

problemen.
•  Een verblijf in een erkende noodopvang.

Hoe vraagt u een voorrangsverklaring 
aan? 
Huurt u een woning van een woningcor-
poratie? Dan vraagt u een voorrangsver-
klaring aan bij deze corporatie. Huurt u 
geen woning van een woningcorporatie? 
Dan vraagt u een voorrangsverklaring aan 
bij de dichtstbijzijnde corporatie in de 
gemeente waar u woont. 

Tijdens een intakegesprek stellen wij u 
vragen over uw situatie. Op basis hiervan 
kunnen wij inschatten of het in uw geval 
zinvol is een voorrangsverklaring aan te 
vragen. Uiteindelijk beslist de urgentiecom-
missie of u een voorrangsverklaring krijgt. 
Voor het aanvragen van urgentie betaalt 
u in Westland € 63,55. Sinds 1 januari 2018 
kunnen inwoners van Den Haag de voor-
rangsverklaring digitaal aanvragen via 
www.urgentiewijzer.nl. De kosten hiervoor 
bedragen € 75,-

Hoe bereid ik mijn CV 
voor op de winter?

Een centrale verwarmingsketel (cv-ketel) 
is een slim apparaat dat zorgt voor warm 
water en warmte in uw woning. Voor 
een goede werking van uw cv-ketel is 
preventief onderhoud noodzakelijk.

Daarom laten wij uw ketel eens 
per twee jaar onderhouden 

door de firma Scholtes. 
Tijdens dit onderhoud 

kijkt de monteur 
of de cv-ketel nog 

goed werkt, wordt 
de cv-ketel en 

condensafvoer gereinigd en de installatie 
indien nodig bijgevuld. 

Heeft u in de periode voorafgaand aan 
het onderhoud problemen gehad met 
de verwarming, het warme water of de 
(mechanische) ventilatie?
Meld dit dan aan de monteur. Met de 
onderstaande tips zorgt u er zelf voor dat 
uw CV het optimaal doet. Zo voorkomt u 
dat u de komende winter in de kou zit.

•  Controleer de waterdruk! Bij voldoende 
druk geeft de drukmeter tussen de 1,5 en 
2 bar aan. 

•  Controleer of de kamer- of ketelthermos-
taat voldoende hoog staat.

•  Heeft uw ketel een waakvlam (niet bij HR 
ketel)? Controleer dan of deze brandt.
•  Controleer of er voldoende 

radiatoren openstaan en er geen 
spullen voor de radiatoren staan.

• Doet de CV het helemaal niet, 
controleer dan of de stekker in het 

stopcontact zit.

Heeft u een storing?
Neem dan rechtstreeks contact op met 
Scholtes via (0174) 21 34 51. Woont u in 
Naaldwijk in de Sint Martinusstraat in 
een oneven huisnummer? Dan neemt 
u contact op met Van Dijk & Korteland 
Klimaatinstallaties (0174) 52 88 54.

Hoe snel worden de problemen opgelost?
Een calamiteit wordt direct opgelost, zeven 
dagen per week, 24 uur per dag. Onder een 
calamiteit wordt verstaan een storing die 
grote schade met zich meebrengt of direct 
gevaar oplevert.
Dat de centrale verwarming het niet 
doet, is dus geen calamiteit. Behalve als 
het vriest en u flink in de kou komt te 
zitten. De servicedienst is voor ‘gewone’ 
storingen 9 uur per dag op alle werkdagen 
beschikbaar. Onder ‘gewone’ storingen 
verstaan we onder andere geen centrale 
verwarming of warm water, geluids-
klachten of druppelende radiatorkranen. 
Een gewone storing wordt de volgende 
werkdag opgelost.
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18+

18-jarige opgelet! Neem alvast 
maatregelen voor een eigen huis
Misschien denk je nog lang niet aan een eigen huis. Maar er komt een 
moment dat je liever op eigen benen wilt staan. Dan kun je iets kopen of 
huren. Voor veel jongeren is huren ideaal. Ben je er op tijd bij? Dan hoeft 
het vinden van een huurwoning ook geen probleem te zijn. Denk eerst na 
of je wilt kopen of huren. Beide hebben voordelen.  

Voor jongeren is huren meestal plezieriger.
– Een voordeel van huren is dat je nergens 
aan vast zit. Woon je nu nog alleen en ga 

je later samenwonen? Of begin je nét te 
werken en heb je uitzicht op een hoger 
salaris? Dan zeg je gewoon de huur op als 

je een andere woning hebt.
– Soms heb je ook recht op huurtoeslag. 
Al naar gelang je inkomen, leeftijd en 
huurprijs betaalt de overheid een stukje 
van de huur.
– Verder heb je geen onverwachte 
uitgaven. Groot onderhoud en 
eigenaarslasten komen voor rekening van 
de verhuurder.

Waar moet je het zoeken?
Hoe doe je dat, een huurwoning 
zoeken? Daarvoor kun je terecht op 
www.woonnet-haaglanden.nl. Op deze  
website vind je alle huurwoningen 
van de woningcorporaties in de regio 
Haaglanden. Ook Arcade publiceert de 
vrijgekomen woningen op deze website. Je 
moet je wel eerst inschrijven. Pas als je je 
hebt ingeschreven, kun je reageren op een 
woning.

Hoe lang duurt het?
Reken erop dat je niet gelijk een 
appartement of een woning vindt. 
Het hangt onder meer af van het 
aantal mensen dat óók op die woning 
reageert. Maar het hangt vooral af van je 
inschrijfduur. Daarom is het belangrijk om 
je als je 18 jaar bent alvast in te schrijven.

Wacht niet af
Op www.woonnet-haaglanden.nl vind je 
alle informatie. Hier vind je ook een
online inschrijfformulier. Inschrijven kost 
een paar minuten van je tijd én € 12,50 
inschrijfgeld per jaar. Hoe eerder je je 
inschrijft, hoe groter de kans dat je straks 
voor een woning in aanmerking komt.  
Dus wacht niet af, maar doe het nú alvast. 
Veel succes!

˚ Denk eerst na of je wilt kopen of huren. Beide hebben voordelen.
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‘Blijf vooral 
niet achter de 
geraniums zitten’  
Kees Duijvestein,  

Professor Holwerdalaan  

in Naaldwijk

Na het overlijden van zijn vrouw, 
drieëneenhalf jaar geleden, ging Kees 
Duijvestein (78) op zoek naar een nieuwe 
woning. Geen bejaardenhuis alsjeblieft. 
Maar een woning in het volle leven, met 
mensen om je heen van alle leeftijden. 
In zijn woonplaats Monster vond Kees 
niets. Fietsend door ‘zijn’ Westland, 
ontdekte hij het nieuwbouwcomplex  
De Hoogheyd in Naaldwijk. Gelegen in 
een mooie buurt in aanbouw. Hij huurde 
een appartement en geniet er nog elke 
dag van. ‘Om met elkaar in zo’n gebouw 
te wonen, geeft me energie. ’s Ochtends 
hoor ik de mensen naar hun werk gaan 
en de kinderen naar school. En als ik 
mijn krantje gelezen heb, ga ik er zelf 
ook op uit. Dan pak ik de fiets. Ik rijd 
naar het strand, of naar mijn vrienden in 
Monster voor een bakkie of een biertje.’ 
Ook als vrijwilliger is Kees actief. Hij 
brengt maaltijden rond van Tafeltje-
dek-je en speelt regelmatig kaart in een 
seniorenflat. Maar dat laatste noemt 
hij geen werk, want ‘ik leg graag een 
kaartje’. In het weekend staat hij langs 
de zijlijn om zijn sportende kleinkinderen 
aan te moedigen. ‘Het is heerlijk om zo 
tussen de mensen te verkeren en samen 
nog iets van het leven te maken. Mijn 
advies voor iedereen is: kijk om je heen, 
ga op stap. Blijf vooral niet achter de 
geraniums zitten.’

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

Website
www.huurdersverenigingwestland.nl 

Contact
Secretariaat
Mevrouw M. van Duin
Van Bemmellaan 62, 
2681 CX  Monster
(0174) 24 01 44 

De heer J. Keijzer (voorzitter a.i.)
De Lier

Mevrouw G. Meijburg
Meidoornstraat 21, 
2691 VA  's-Gravenzande

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

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

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610, 3300 AP Dordrecht 
www.gcwzh.nl

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.


