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• Over de woningstichting
• Huren
• Verhuizen
• Verbouwing en onderhoud
• Belangenbehartiging
• Klachten

perspectief in wonen



Bezoekadres 
Keiweg 14, 8471 CZ  Wolvega
Postadres 
Postbus 116, 8470 AC  Wolvega
T 0561  61 38 15
E info@wstweststellingwerf.nl 
www.wstweststellingwerf.nl

Het kantoor is geopend: 
maandag t/m donderdag
8.00 tot 13.00 uur
vrijdag 
8.00 tot 12.00 uur

Van maandag t/m donderdag zijn onze medewerkers 
tussen 13.00 en 16.30 uur op afspraak voor u bereikbaar.

U kunt bij ons terecht met vragen over:
reparaties en technische klachten, Zelf Aangebrachte 
Veranderingen (ZAV), huren, kopen, wonen en 
woonomgeving en huurtoeslag.

Reparatieverzoeken kunt u elke werkdag tussen
8.00 en 10.00 uur telefonisch aan ons doorgeven.
Of u meldt het via onze website www.wstweststellingwerf.nl

Heeft u een spoedeisende onderhoudsklacht of storing 
die absoluut niet kan wachten tot de volgende werkdag? 
Dan belt u met 0561 61 38 15. Buiten kantoortijden wordt 
u dan doorgeschakeld naar de meldkamer.
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In deze brochure vindt u informatie die nuttig of interessant voor u kan 
zijn. Mocht u in dit boekje niet kunnen vinden wat u zoekt, neem dan 
contact met ons op of kom langs. U bent van harte welkom.
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Dienstverlening en 
klantgericht werken nemen
binnen onze organisatie een 
belangrijke plaats in.

OVER DE WONINGSTICHTING
Wij verhuren en onderhouden onge-
veer 2700 woningen, verdeeld over 
15 dorpen, allemaal in de gemeente 
Weststellingwerf. 
Het grootste deel van ons woningbezit 
staat in Wolvega (rond de 1950 wo-
ningen) en in Noordwolde (ruim 550 
woningen). We bieden betaalbare 
woningen voor gezinnen, alleenstaan-
den, senioren en jongeren. Ook in de 
koopsector zijn wij actief. Kortom: 
voor elk wat wils. Wij spannen ons elke 
dag weer in om u zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Bij ons geldt nog steeds 
dat de klant koning is. Als ‘tegenpresta-
tie’ verwachten wij van u als onze huur-
der dat u de woning netjes bewoont en 
deze bij een verhuizing in goede staat 
achterlaat. 

De organisatie
De dagelijkse leiding van Woning-
stichting Weststellingwerf berust 

bij de directeurbestuurder, de heer 
S. Lageveen. De Raad van Commissa-
rissen houdt toezicht op en adviseert de 
directeurbestuurder.
Met ongeveer 40 medewerkers 
bemensen we drie afdelingen:
• Klanten en service
• Bedrijfsdiensten
• Vastgoed beheer en ontwikkeling

Uw stem telt
Met regelmaat peilen wij de kwaliteit 
van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld 
over de afhandeling van reparatiever-
zoeken, de gang van zaken rondom 
groot onderhoud en rondom het be-
trekken van een nieuwe woning. Hier-
voor maken we gebruik van enquêtes. 
De resultaten hiervan gebruiken we om 
onze dienstverlening indien gewenst 
aan te passen en zo verder te verbete-
ren. 

KWH-huurlabel
Woningstichting Weststellingwerf 
heeft het KWH-huurlabel. (KWH 
staat voor Kwaliteitscentrum Woning-
corporaties Huursector). Dat betekent 
dat we voldoen aan de kwaliteitseisen 
voor onze woondiensten. Deze eisen 
bestaan uit leveringsvoorwaarden en 
normen. Na het verkrijgen van het label 
meet KWH regelmatig of we nog aan 
de gestelde leveringsvoorwaarden en 
-normen voldoen. 

Bewonersblad
U ontvangt van ons vier keer per jaar 
een informatieblad. Hierin leest u meer 
over o.a. actuele zaken, renovatiepro-
jecten en nieuwbouwplannen.

Website
Op www.wstweststellingwerf.nl 
vindt u allerlei informatie over de wo-
ningstichting, wat we doen en wat we 

bieden. Ook kunt u hier, op elk door u 
gewenst moment, contact met ons zoe-
ken. Zo kunt u via de website bijvoor-
beeld een reparatieverzoek doorgeven.

Bescherming persoonsgegevens 
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwe-
lijk met uw gegevens om. Hoe wij dat 
doen, leest u in onze privacyverkla-
ring. Deze vindt u op: 
www.wstweststellingwerf.nl
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De huurprijs van een 
woning wordt
bepaald aan de hand 
van een puntensysteem.

HUREN
Huurovereenkomst
Iedere huurder sluit een huurovereen-
komst af. Daarin staan zaken als: huur-
ingangsdatum, naam huurder(s), het 
adres van de huurwoning, de huurprijs 
en de eventuele bijkomende kosten. 
Zowel de huurder als de verhuurder 
heeft rechten en plichten.
Deze zijn terug te vinden in de Alge-
mene Huurvoorwaarden, die bij de 
huurovereenkomst horen, en het Bur-
gerlijk Wetboek.

Huurprijs
De huurprijs van een woning wordt 
bepaald aan de hand van een punten-
systeem. Ruimten en voorzieningen 
in een woning worden namelijk met 
punten gewaardeerd. Ook de energie-
prestatie en de WOZ-waarde van de 
woning leveren punten op. Het totaal 
aantal punten wordt dan vermenigvul-
digd met een zogenaamde puntprijs en 
zo ontstaat een huurprijs. Van de huur-
prijs betalen wij onder andere rente, 

afl ossing, groot onderhoud, dagelijks 
onderhoud, belastingen, organisatie-
kosten enz.

Bijkomende kosten en servicekosten
U betaalt huur voor het gebruik van 
de woning. Daarnaast kunnen bijko-
mende kosten in rekening worden ge-
bracht zoals de huur van een geiser en 
een glasverzekering.
Servicekosten komen voor bij be-
paalde woonvormen, zoals aanleun-
woningen, appartementengebouwen 
en jongerenfl ats. Voorbeelden van 
servicekosten zijn schoonmaakkos-
ten, verlichting algemene ruimten, 
stroomverbruik liften en kosten tuin-
onderhoud. Servicekosten worden 
maandelijks bij wijze van voorschot in 
rekening gebracht. Eenmaal per jaar 
vindt er een afrekening plaats.

Het betalen van de huur
Voor het betalen van de huur kunt u 
kiezen uit verschillende mogelijkhe-

den. De meest gekozen en praktische 
manier is via automatische incasso.

Automatisch betalen
Het voordeel van betalen via automati-
sche incasso, is dat u op tijd betaalt.
Tegelijkertijd bent u er zeker van dat 
het juiste huurbedrag van uw rekening 
wordt afgeschreven. U kunt de wo-
ningstichting machtigen de huur op de 
1e van de maand van uw rekening af te 
schrijven.
Zorg altijd voor voldoende saldo op 
uw rekening om de automatische be-
taling mogelijk te maken. 

Andere manieren
Kiest u niet voor automatisch betalen? 
U kunt de huur ook via periodieke 
overschrijving of via internetbankie-
ren aan ons overmaken. 
Tot slot kunt u tijdens kantooruren al-
tijd nog bij ons op kantoor terecht en 
het verschuldigde huurbedrag contant 
betalen of pinnen. U betaalt altijd vóór 
de 2e van de maand.

Huurachterstand, wat nu?
Bij een (dreigende) huurachterstand 
neemt u zo spoedig mogelijk contact 
op met het team Huuradministratie. 
We overleggen dan over mogelijke 
oplossingen voor deze achterstand, 
zoals het treffen van een betalingsre-
geling. Wordt een betalingsregeling 
getroffen en komt u die niet na, dan 
zullen we de vordering in zijn geheel 
opeisen. We hebben dan het recht om 
een gerechtsdeurwaarder in te scha-
kelen. 

Huurincasso
Wanneer u niet op de tweede aanma-
ning reageert, is er sprake van wan-
betaling. In dit geval kan de woning-
stichting een gerechtsdeurwaarder 
inschakelen. Als dat gebeurt, kunnen 
de kosten hoog oplopen. De kosten 
die wij moeten maken om de achter-
stallige huur te innen via de gerechts-
deurwaarder, komen dan geheel voor 
uw rekening. Dat staat ook in uw huur-
overeenkomst. De tarieven die hier-
voor gehanteerd worden, zijn wette-
lijk vastgesteld (zie rekenvoorbeeld op 
pagina 9).

Gaat het om een huurachterstand van 
enkele maanden, dan is de kans bo-
vendien groot dat de Kantonrechter de 
huurovereenkomst ontbindt. In dat ge-
val loopt u als huurder de kans dat de 
woning ontruimd wordt. Laat het dus 
niet zo ver komen en betaal uw huur 
tijdig, bij voorkeur automatisch. 
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Rekenvoorbeeld
Huurachterstand achterstallig bedrag
Incassokosten vanaf   €       55,00
Proceskosten vanaf  €    950,00
Ontruimingskosten vanaf  € 2000,00

Hulp van instanties
We werken samen met de afdeling 
werk & inkomen van de gemeente, de 
gebiedsteams en andere betrokkenen. 
Het is de taak van de gemeente om 
burgers vrijwillige schuldhulpverle-
ning aan te bieden. 
De meeste gemeenten schakelen hier-
voor erkende organisaties in zoals kre-
dietbanken, gespecialiseerde schuld-
hulpbedrijven of maatschappelijk 
werk. Zo voorkomt u dat u bij ondes-
kundige of onbetrouwbare aanbieders 
belandt, die u van de regen in de drup 
helpen.

Nog vragen?
Neemt u gerust contact met ons op: 
Team Huuradministratie telefoonnum-
mer 0561 61 38 15.
Overige telefoonnummers:
• Gemeente Weststellingwerf 
 140561
• Kredietbank Nederland 
 088 62 62 777

Huurbeleid
Ieder jaar passen we de huurprijs aan. 
U ontvangt hiervan op tijd bericht. De 
hoogte van deze huuraanpassing is 
verschillend. De overheid bepaalt de 
beleidsruimte van de corporatie. Het 
is ons streven om de woningen zo be-
taalbaar mogelijk te houden.

Huurtoeslag
De uitvoering van de huurtoeslag is 
in handen van De Belastingdienst, af-
deling Toeslagen. Denkt u voor huur-
toeslag in aanmerking te komen? Dan 
kunt u contact opnemen met onze me-
dewerkers van het team Huuradminis-
tratie: telefoonnummer: 0561 61 38 15.
Ook kunt u informatie vinden op 
www.toeslagen.nl

Huurtoeslag is een recht, 
geen gunst!

Wijzigen huurtoeslag
Wijzigingen (in bijvoorbeeld gezins-
samenstelling, inkomen, bankreke-
ningnummer) dient u zelf door te 
geven aan de Belastingdienst. Via 
de website www.toeslagen.nl – mijn 
toeslagen kunt u uw eigen gegevens 
bekijken en wijzigen. Hiervoor heeft 
u een DigiD en uw burgerservice-
nummer nodig. U kunt wijzigingen 
ook telefonisch doorgeven via de 
belastingtelefoon, 0800 05 43. Ook 
dan zal gevraagd worden naar uw 
burgerservicenummer.

Hulporganisaties
Onderstaand treft u de gegevens aan 
van organisaties die u kunnen helpen 
bij het invullen van formulieren. 
Ook kunnen zij u adviseren over aller-
lei regelingen en voorzieningen:

Publiekscentrum in het Gemeentehuis
Griffi oenpark 1 te Wolvega
Telefoon 14 05 61 
(zonder het kengetal 0561)
info@weststellingwerf.nl
www.weststellingwerf.nl

Stichting Timpaan Welzijn 
Weststellingwerf
Pastorieplein 12, 8471 BZ Wolvega
info@timpaanwelzijn.nl
www.timpaanwelzijn.nl

Voor hulp bij uw administratie: 
Stichting Humanitas 
Thuisadministratie
Telefoon 06 45 12 35 90

Klussendienst PluZ
telefoonnummer 088 512 1000 (€ 0,10
per minuut). Zie pagina 13 voor meer 
informatie over de Klussendienst.
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aan de nieuwe bewoner, indien deze 
bekend is. (Denk aan een laminaat-
vloer, berging/garage etc.). Hiervoor 
is een overnameformulier toege-
voegd, dat beide partijen moeten in-
vullen en ondertekenen. Schade en/of 
wijzigingen in de woning die niet vak-
kundig zijn aangebracht, kunnen nooit 
voor overname in aanmerking komen.

Een andere woning?
Vrijkomende woningen van Woning-
stichting Weststellingwerf worden 
aan geboden op de website:
www.wstweststellingwerf.nl
Hier vindt u ook meer informatie over 
hoe vaak het woonaanbod verschijnt.

Passend toewijzen
De overheid verlangt van ons dat we 
passend toewijzen. Dit betekent dat 
uw inkomen en de samenstelling van 
uw huishouden bepalen voor welke 
woning u in aanmerking komt. De 
overheid wil hiermee voorkomen dat 
er te veel huurtoeslag wordt aange-
vraagd.
Heeft u op basis van uw inkomen recht 
op huurtoeslag? Dan zijn er twee mo-
gelijke keuzes uit ons woningaanbod:

- Een- of tweepersoonshuishoudens 
(met een inkomen dat recht geeft 
op huurtoeslag) mogen huren tot 
een huurprijs onder de eerste aftop-
pingsgrens huurtoeslag.

- Drie- of meerpersoonshuishoudens 
(met een inkomen dat recht geeft op 
huurtoeslag) mogen huren tot een 

huurprijs onder de tweede aftop-
pingsgrens. Meer informatie over 
de aftoppingsgrenzen vindt u op 
www.belastingdienst.nl

Voor de actuele bijbehorende maxi-
male huurprijs verwijzen wij u naar 
onze website.

Wij adviseren u goed te kijken naar 
de voorwaarden als u reageert op 
ons woningaanbod. Zorg ervoor dat 
uw inkomensgegevens en huishoud-
grootte juist staan ingevuld bij uw in-
schrijving. Wij controleren het inko-
men volgens de inkomensverklaring 
van de belastingdienst voordat wij een 
woning toewijzen. Is uw inkomen niet 
(juist) ingevuld? U loopt het risico dat 
u niet in aanmerking komt voor de wo-
ning waarop u gereageerd heeft. 

Woning kopen?
We hebben bepaalde huurwoningen 
aangewezen voor verkoop.
Wilt u meer informatie over het ko-
pen van een huurwoning? De afdeling 
Klanten en Service vertelt u er graag 
meer over. (telefoonnr. 0561 61 38 15).

Als u gaat verhuizen moet u veel zaken 
regelen, bijvoorbeeld:
• Opzeggen van de huur.
• Melding bij de energiebedrijven.
• Melding bij gemeente 
 (burgerzaken).
• Uw eigen verhuisbericht 
 (verhuisservice PostNL).

Het opzeggen van de 
huurovereenkomst
Bij verhuizing dient u de huurover-
eenkomst schriftelijk op te zeggen. 
Dit kan elke dag van de week. U dient 
bij het opzeggen van de huur reke-
ning te houden met een opzegtermijn 
van minimaal 30 dagen (dit is de pe-
riode tussen de ontvangstdatum van 
de schriftelijke opzegging door de 
woningstichting en de datum van in-
levering van de sleutels). U ontvangt 
een schriftelijke bevestiging van de 
opzegging. (Tevens wordt de woning 
aangeboden op de website www.
wstweststellingwerf.nl). Hierin staat 

wanneer de verhuisopzichter u komt 
bezoeken voor een eerste inspectie 
van de woning (vooropname). Als de 
verhuisopzichter tijdens deze inspec-
tie gebreken constateert, worden deze 
met u besproken. Ook wordt hiervan 
een rapport opgemaakt. U kunt tot de 
dag van sleutelinlevering de geconsta-
teerde gebreken verhelpen.
Na sleutelinlevering vindt weer een 
inspectie van de woning plaats (eind-
inspectie). Zijn er nog gebreken die 
niet of niet voldoende hersteld zijn? 
En/of zijn er gebreken die na het in-
leveren van de sleutels alsnog gecon-
stateerd zijn? De kosten van herstel 
hiervan worden in rekening gebracht 
bij de vertrekkende huurder.

Zelf Aangebrachte Veranderingen
Tegelijk met de bevestiging van de 
huuropzegging ontvangt u een in-
formatiesetje. Hierin staat dat het 
mo gelijk is zelf in en aan de woning 
aange brachte zaken over te dragen 

VERHUIZEN
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eind van de huurperiode met daarbij 
welke vergoeding daar eventueel voor 
staat. 

Wat verder belangrijk is om 
te weten
• Gaat u aan de slag met aanpassingen 

in uw huurwoning? Lees dan altijd 
het volledige ZAV-beleid. U vindt 
dit beleid op onze website. Dan 
komt u later niet voor verrassingen 
te staan.

• Worden we het niet eens over de 
toepassing van ZAV? Dan kunt u de 
kwestie voorleggen aan onze klach-
tencommissie.

• U kunt ons vragen aanpassingen te 
doen die uw woongenot verhogen, 
tegen een huurverhoging. Wij beoor-
delen of de verandering invloed heeft 
op de verhuurbaarheid. Denk daabij 
aan aantrekkelijkheid van de woning 
en de toekomstige prijs. Neemt u 
daarvoor contact met ons op.

Meer weten over ZAV?
Kijk op de website of neem contact op 
met de afdeling Klanten en Service, 
telefoon 0561 613815 

Tuinonderhoud
Voor de inrichting van de tuin bestaan 
geen vaste regels. Gelukkig maar, an-
ders zou het een saaie vertoning wor-
den. Wel bent u als huurder verplicht 
de bij uw woning behorende tuin te 
onderhouden. Soms wordt er door 
huurders weinig aandacht geschon-
ken aan te hoge beplanting. Anderen 
ondervinden hiervan vaak overlast, 
omdat uitzicht en/of zonlicht wordt 
ontnomen. Het regelmatig snoeien van 
struiken en bomen is dus noodzakelijk. 
Hoge bomen kunnen schade veroorza-
ken en moeten daarom bij vertrek ge-
snoeid of gekapt worden.
Afscheidingsheggen moeten regel-
matig geknipt worden. Niet alleen de 
hoogte kan een probleem zijn, ook de 
breedte. Heggen langs het algemeen 
pad kunnen overlast veroorzaken, als 
ze te breed worden, vooral bij nat weer. 
Huurders die hun erf verwaarlozen of 
laten vervuilen, worden hier door de 
woningstichting op aangesproken.

Klussendienst PluZ
De Klussendienst is een gezamenlijk 
project van Thuiszorg De Friese Wou-
den, Caparis, gemeente Weststel-
lingwerf en de woningcorporaties.
De klussendienst is bedoeld voor 
inwoners van de gemeente West-
stellingwerf die 65-plusser zijn, ge-
handicapt en/of chronisch ziek zijn. 
De Klussendienst verricht werkzaam-
heden op het gebied van:

Zelf aanbrengen van veranderingen 
Wensen over wonen verschillen per 
huurder. Wij kunnen niet aan al die 
verschillende wensen voldoen. Wel 
kunnen we u de ruimte geven om uw 
woning naar eigen voorkeur en inzicht 
te verbeteren of aan te passen.

Hoe werkt het?
Als u gaat huren
Aan het begin van de huurperiode 
krijgt u een opnamestaat mee. Daarin 
staan de eventuele afspraken over het 
verhelpen van mankementen aan de 
woning door Woningstichting West-
stellingwerf. 

Als u huurt
Wilt u iets wijzigen aan uw woning? 
Dan is het handig om de regels voor 
ZAV (zelf aangebrachte veranderin-
gen) goed door te nemen. Op onze 
website leest u hier meer over. Of u 
vraagt ons om u de ZAV-brochure toe 
te sturen. Aan de hand van de regels 

kunt u bepalen of er voor een aanpas-
sing toestemming nodig is. Het kan 
zijn dat u recht heeft op een vergoe-
ding voor een verandering die u heeft 
aangebracht. Als u vervolgens een 
aanvraag indient, krijgt u binnen vier 
weken een reactie van ons.

Als u vertrekt
Heeft u de woning met onze toestem-
ming veranderd? Wij nemen deze 
dan aan het einde van uw huurperi-
ode over. Heeft u een verandering niet 
doorgegeven? Het kan dan zijn dat u 
de verandering binnen een redelijke 
termijn ongedaan moet maken. Soms 
is overname door een volgende huur-
der mogelijk.
Nadat u uw huur heeft opgezegd, in-
specteert u uw woning samen met 
ons. Na afl oop daarvan wordt een 
opnamestaat gemaakt die we beiden 
ondertekenen. Daarin wordt vermeld 
in welke staat u de woning oplevert. 
Ook staat er in wie wat doet voor het 

VERBOUWING EN ONDERHOUD
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Veiligheid
• Aanbrengen van rook- of 
 brandmelders
• Montage van steunmiddelen
• Inspectie van gasslang en eventuele 

vervanging

Onderhoud
• Ophangen en vervangen van lam-

pen, schilderijen, etc.
• Ontstoppen van afvoer, gootsteen
• Monteren en ophangen van gordijn-

rails, trapleuning
• Meubels en witgoed plaatsen
• Buitenschilderwerk

Seizoenen
• Isoleren van meters en leidingen
• Ophangen/verwijderen van markie-

zen of andere zonwering
• Bladeren verwijderen
• Onkruid wieden, snoeiwerkzaam-

heden
• Alle voorkomende groenwerkzaam-

heden
• Dakgoten schoonmaken

Maatwerk
• Plaatsen van schuttingen en tuinhekken
• Eigen wensen

Voor tarieven, het aanmelden van een 
klus of overige informatie kunt u bel-
len met Thuiszorg De Friese Wouden, 
telefoon 088 512 1000 (€ 0,10 per min.) 
of kijk op: www.friesewouden.nl/
korting-op-de-klussendienst-van-pluz

Woningaanpassingen
Het is ons streven om mensen zolang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Soms is het noodzakelijk hiervoor een 
aanpassing in een woning aan te bren-
gen. Bijvoorbeeld gezien de leeftijd 
en/of een lichamelijke beperking van 
een huurder. 
Indien dit bij u nodig is, kunt u contact 
opnemen met het gemeentehuis, af-
deling WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), tel. 14 0561 of via de 
website van de gemeente: www.west-
stellingwerf.nl. Verhuizen kan hierdoor 
wellicht voorkomen worden.

Onderhoud
Iedere woning heeft onderhoud nodig. 
Dit kunnen grote ingrijpende dingen 
zijn: groot onderhoud en renovatie. 
Of kleine, minder ingrijpende zaken: 
het klein of dagelijks onderhoud. Het 
onderhoud aan de woning is te splitsen 
in verhuurdersonderhoud (waarbij het 
onderhoud uitgevoerd wordt door 
Woningstichting Weststellingwerf) 
en huurdersonderhoud (waarbij de 
huurder verantwoordelijk is voor uit-
voering).

Verhuurdersonderhoud
Dit is het onderhoud dat voor rekening 
van ons als verhuurder komt. Het is 
onder te verdelen in drie soorten:

• Groot onderhoud/renovatie
Hierbij worden meerdere onder-
houdswerkzaamheden in één keer uit-
gevoerd. Zoals bijvoorbeeld keuken-
vervanging, douche-renovatie, of het 
aanbrengen van een cv-installatie. Dit 
gebeurt complexmatig. Dat betekent 
dat meerdere woningen van hetzelfde 
type in één keer worden aangepakt. 
Voordeel hiervan is dat u voor meer-
dere werkzaamheden maar één keer 
lastig gevallen wordt. We informeren 
huurders van woningen voor groot 
onderhoud in een vroegtijdig stadium 
over de plannen. Bijvoorbeeld door 
middel van een informatiebijeenkomst, 
een informatieboekje en een persoon-
lijk huisbezoek.

• Planmatig onderhoud
Het gaat hier om geplande onder-
houdswerkzaamheden, zoals schilde-
ren aan de buitenkant en werkzaam-
heden aan het dak of de gevel. Ook 
deze werkzaamheden worden com-
plexmatig uitgevoerd.
De planning van deze werkzaamheden 
wordt éénmaal per jaar (december) 
gepubliceerd in het bewonersblad.

• Niet planmatig onderhoud
Niet planmatig onderhoud is onvoor-
zien onderhoudswerk, zoals reparaties.

Huurdersonderhoud
Een deel van het onderhoud van de 
woning komt voor rekening van u 
als huurder. Dat is het zogenaamde 
huurdersonderhoud. In de Huurwet 
(www.vrom.nl) is vastgelegd welke 
onderdelen van het onderhoud voor 
uw rekening komen.
 U dient er o.a. zelf voor te zorgen dat de 
woning vorstvrij blijft door de thermo-
staat van de verwarming niet te laag te 
zetten en de buitenkraan af te tappen.

Een deel van het huurdersonderhoud 
voeren wij voor u uit als service, zoals:
• Riolering, ontstoppen van putten, 

gootstenen, wastafels, sifons, bin-
nen- en buitenriolering, zuigen van 
beerputten.

• Gasleidingen en/of kranen, 
 het repareren en/of vervangen van 

door ons aangebrachte leidingen en 
kranen.
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• Dakgoten/schoorstenen, 
 het schoonhouden van dakgoten, het 

leveren en plaatsen van kraaienkap-
pen, het controleren en/of vegen 
van de schoorstenen en ventilatieka-
nalen.

• Hang- en sluitwerk in de woning,
  het repareren en/of vervangen van 

deurgrendels, deurkrukken, raam-
krukjes, uitzetijzers, deurschuiven, 
sloten, vrij/bezetsloten, snapsloten, 
huisbel.

• Waterleiding en sanitair, 
 het repareren en/of vervangen van 

closetzitting(en), fl otteur/drijver, 
doucheslang, sifon, spiegel, plan-
chet, stop, kraanleertjes, alle soorten 
tap- en mengkranen.

•  Elektriciteit, 
 het repareren en/of vervangen van 

schakelaars, stopcontacten, huisbel-
len, ventilatiesystemen.

Reparatieverzoeken
U kunt een reparatieverzoek op werk-
dagen telefonisch doorgeven tussen 
8.00 en 10.00 uur (tel. 0561 61 38 15). 
We maken dan met u een afspraak over 
hoe en wanneer de reparatie wordt 
verricht. 
Ook kunt u reparatieverzoeken indie-
nen via onze website 
www. wstweststellingwerf.nl
U ontvangt dan binnen één werkdag 
een e-mail terug als ontvangstbevesti-
ging. Hierin staat vermeld wanneer de 
klacht wordt opgelost en door wie. 

Dringende reparatieverzoeken buiten
hierboven genoemde uren
Heeft u een zeer dringende storing die 
absoluut niet tot de volgende werkdag 
kan wachten? Dan kunt u, ook buiten 
kantoortijden, bellen met het algemene 
nummer van Woningstichting West-
stellingwerf, 0561 61 38 15. Buiten kan-
tooruren wordt u dan doorgeschakeld 
naar een meldkamer. 

Dringende reparatieverzoeken zijn:
• Liftstoring
• Storing in de CV (bij extreme kou)
•  Glasschade
•  Inbraakschade

Asbest
Asbest is een natuurlijk product dat 
in veel woningen van vóór 1994 is ge-
bruikt. Het is namelijk sterk, slijtvast, 
hittebestendig, isolerend en goedkoop. 
Woont u in een woning van vóór 1994 
dan kunt u nog asbest tegenkomen, 
bijvoorbeeld rond de schoorsteen, in 
meterkasten, rioolbuizen, gevelplaten 
of cementgolfplaten op een schuurtje. 
Overigens komt asbest ook voor in za-
ken als losse bloembakken en remblok-
ken van auto’s. 

Zolang asbest gebonden is, is er niets 
aan de hand. Maar losse asbestvezels, 
die ontstaan door bijvoorbeeld zagen, 
schuren of boren, kunnen schade toe-
brengen. Bijvoorbeeld aan de luchtwe-
gen en de longen. Op termijn kan het 
zelfs bepaalde vormen van longkanker 
veroorzaken. 

Wij hebben in beeld op welke plaatsen 
in onze woningen van vóór 1994 asbest 
verwerkt is. Komt u bij het klussen iets 
tegen wat asbest zou kunnen zijn?

Bel dan met één van onze opzichters: 
(0561 613815). Zij adviseren u dan wat u 
het beste kunt doen. Neem vooral ook 
contact met ons op als u per ongeluk 
asbesthoudende materialen bescha-
digd hebt, of als u tijdens het verwijde-
ren van bijvoorbeeld zeil of colovinyl-
tegels een zwarte lijmlaag aantreft. 

Wij hebben geen zicht op de aanwe-
zigheid van asbesthoudende zaken die 
door huurders zelf zijn aangeschaft.
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Huurdersvereniging 
De Bewonersraad
Wij hebben met huurdersvereniging 
De Bewonersraad een overeenkomst 
gesloten voor het behartigen van de 
belangen van onze huurders. Het lid-
maatschap van De Bewonersraad kost 
€ 2,00 per maand. Nieuwe huurders 
zijn een half jaar gratis lid.

Adresgegevens:
Huurdersvereniging 
De Bewonersraad
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
Telefoon: 058 216 54 57
E-mail: info@debewonersraad.nl
Website: www.debewonersraad.nl

Klachten over het functioneren van 
de woning (technische klachten)
Zie voor het melden van een klacht 
over het functioneren van de woning 
blz. 16, “Reparatieverzoeken”.

Klachten met betrekking tot 
leefbaarheid
Dit zijn bijvoorbeeld klachten over 
slecht tuinonderhoud, burenover-
last of ongepast woongedrag. Deze 
klachten kunt u schriftelijk richten aan 
de afdeling Klanten en service van de 
woningstichting of u stuurt een e-mail 
naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Het is altijd mogelijk om uw klacht in 
een persoonlijk gesprek toe te lichten. 
Uiterlijk binnen twee weken ontvangt 
u bericht hoe en wanneer de klacht 
wordt afgehandeld.

BELANGEN-
BEHARTIGING KLACHTEN

Klachten over functioneren 
woningstichting
Ongewild gaan er in de vele contacten 
tussen onze medewerkers en u wel 
eens zaken mis. Heeft u een klacht 
over de manier waarop uw verzoek is 
afgehandeld? Of over de manier waar-
op Woningstichting Weststellingwerf  
met u als huurder is omgegaan? 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over pro-
blemen met:
•  Onze medewerkers
•  Onderhoud
•  Huurprijs of -betaling
•  Facturering

Dan kunt u in eerste instantie uw 
klacht kenbaar maken bij het hoofd 
van de betreffende afdeling:
•  Klanten en service:
 de heer P. Spoelstra
•  Vastgoed beheer en ontwikkeling: 
 de heer A. Bakker
•  Bedrijfsdiensten:
 de heer P. Spoelstra

Dit kan schriftelijk, telefonisch, via 
e-mail of aan de balie. Bent u daarna 
niet tevreden over de afhandeling? U 
kunt dan uw klacht schriftelijk voor-
leggen aan de directeurbestuurder van 
Woningstichting Weststellingwerf, 
de heer S. Lageveen.

Wordt ook dan de kwestie niet naar 
uw tevredenheid opgelost? Dan kunt 
u de klacht schriftelijk indienen bij: 

Klachtencommissie
Woningstichting Weststellingwerf
Postbus 116, 8470 AC Wolvega
De procedure van het indienen van 
een klacht bij de Klachtencommissie 
Woningstichting Weststellingwerf 
leest u op onze website. Na indiening 
van een klacht ontvangt u binnen 
een week een ontvangstbevestiging. 
Daarbij wordt ook de procedure mee-
gestuurd.
We hebben het voornemen om een 
provinciale klachtencommissie in 
te stellen. Deze vervangt dan de 
bovenge noemde Klachtencommissie 
Woningstichting Weststellingwerf. 
Zodra hierover meer bekend is, leest u 
dit in de Wooninfo en vindt u de gege-
vens van de provinciale klachtencom-
missie op onze website.

Ook kunt u uw klacht indienen bij:
Huurcommissie 
Postbus 16495, 2500 BL Den Haag
www.huurcommissie.nl 

Of bij:
Rechtbank Noord Nederland 
Postbus 781, 9700 AT Groningen
telefoon: 088 361 44 44

Bezwaren tegen de huurverhoging
Bezwaren tegen huurverhoging wor-
den niet door de klachtencommissie 
behandeld, maar door de Huurcom-
missie, www.huurcommissie.nl.
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Woningstichting Weststellingwerf 
vindt het belangrijk dat er naar uw 
klachten wordt geluisterd en zal er 
zorgvuldig mee omgaan. 



  

Onze dienstverlening voldoet aan
 de normen van het KWH - huurlabel

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, 
dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte 
maatschappelijke organisatie met ongeveer 
2700 woningen. Wij geven met daadkracht en 
sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe 
ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en 
nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan 
onderhoud van het bestaande woningbezit. 
Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen 
van onze producten en diensten, zijn financieel 
gezond en bieden een prettig werkklimaat voor 
onze medewerkers.

perspectief in wonen


