WELKOM BIJ DE VESTE

GEFELICITEERD MET
JE NIEUWE HUIS!

WIJ ZIJN JE
WIJKCONSULENTEN

Wij, je wijkconsulenten (en directe contactpersonen) en al onze collega’s bij De Veste,

JOUW EERSTE AANSPREEKPUNT

hopen dat je er lang en met veel plezier in mag wonen. Aan ons zal het niet liggen, want
we zijn er voor jou. We zijn aanwezig in jouw buurt, staan altijd klaar om alle mogelijke
vragen te beantwoorden en waar nodig komen we direct voor je in actie. We willen het
verschil maken door écht naar je te luisteren en jou én je behoeften en wensen centraal

We zijn altijd aanwezig in jouw buurt; lopen daar gewoon rond. Spreek ons gerust aan als je ons tegenkomt.
Heb je een vraag over je woonsituatie? Zit je met een probleem? We zijn er voor je, luisteren naar je en helpen
je waar we kunnen. En je kunt ons ook altijd direct bellen of mailen.

te stellen. Onze huurders en hun woonplezier komen bij ons op de eerste plaats.

Wil je dat we bij je langskomen? Bel ons en we maken een afspraak op een moment dat het jou het beste
uitkomt. Spreek je liever af bij ons op kantoor? Dat kan natuurlijk ook altijd.

FIJN DAT JE BIJ ONS HUURT!

Hieronder zie je wie we zijn, hoe je ons kunt bereiken en de regio’s waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Als woningcorporatie zijn en blijven we eigenaar en verhuurder van huizen en natuurlijk nemen we onze
verantwoordelijkheid en zorg daarvoor heel serieus. Maar tegelijkertijd beseffen we heel goed dat zich in die
huizen de levens van mensen afspelen. En die levens zijn nergens gelijk. Eigenlijk huisvesten we een veelvoud
van eten, slapen, plezier, geluk en verdriet. De kwaliteit van leven van al onze huurders – en dus ook van jou
– is wat ons drijft. Waarom?
Omdat we geloven dat dat leidt tot een warmer thuis, een prettigere straat en een fijnere buurt, waarop
iedereen trots kan zijn. En dat is wat we allemaal willen, toch?
Jij hebt nog maar net de sleutels van je nieuwe huis gekregen, dus je hebt dat allemaal nog niet echt kunnen
ervaren. Maar dat komt nog wel…
In deze brochure lees je van alles over het huren van een huis bij ons, reparatie en onderhoud, zelf klussen in
en om je huis en de leefbaarheid in je buurt.
Lees alles op je gemak door en als we je ergens mee kunnen helpen, aarzel dan niet om contact met ons op
te nemen. Op de pagina hiernaast zie hoe je ons kunt bereiken.

Ik ben Bianca Vos

Ik ben Rianne Weggemans

Ik ben Jaap Florijn

Ik ben Hans Beumers

06 - 83 08 57 59

06 - 57 57 50 55

06 - 53 78 29 15

06 - 57 98 82 58

bianca@veste.nl

rianne@veste.nl

jaap@veste.nl

hans@veste.nl

Regio: Ommen, Lemele,
Lemelerveld, Beerzerveld
en de Vinkenbuurt

Regio: Dedemsvaart

Regio: Ommen

Regio: Hardenberg,
Dedemsvaart, Balkbrug
en Slagharen

Je bent natuurlijk van harte welkom op ons kantoor aan de Eskampweg nummer 1 in Ommen. Dat is van
maandag tot en met donderdag geopend van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.
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WAT JE MOET WETEN OVER

EEN HUIS HUREN
BIJ ONS
Als je een huis bij ons huurt, biedt dat jou veel gemak. Alles wordt voor je
onderhouden en als er iets kapot is of niet goed werkt, zorgen wij ervoor dat
het wordt gerepareerd. En – niet onbelangrijk – je hebt huurbescherming. Dat
betekent dat wij als verhuurder niet zomaar (zonder geldige reden) de huur kunnen
opzeggen.
Dat zijn de rechten die je als huurder hebt. Maar je hebt ook een paar plichten… Dat je de huur op
tijd betaalt bijvoorbeeld en dat je je huis en je tuin of balkon netjes en schoon houdt. Alle rechten en
plichten staan in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden, die je bij het tekenen van
de huurovereenkomst van ons hebt gekregen.

VERZEKERINGEN
Wij hebben voor al onze huizen een opstalverzekering afgesloten. Eventuele schade aan je huis door
bijvoorbeeld brand, inbraak, storm en blikseminslag is dus gedekt. En voor de meeste huizen hebben
we ook een glasverzekering lopen. Daarvoor betaal je maandelijks een klein bedrag in de service
kosten. Je kunt in je huurovereenkomst nakijken of dat voor jou ook zo is.
Het is wél belangrijk dat je alle andere verzekeringen, zoals inboedel en aansprakelijkheid, zelf goed
regelt. Let er bij het afsluiten van een inboedelverzekering op dat je er een met huurdersbelang afsluit.

MEDEHUURSCHAP
Je bent medehuurder als je samen met de hoofdhuurder de huurovereenkomst hebt ondertekend.
Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent bijvoorbeeld – net
als de hoofdhuurder – verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en je hebt ook huur
bescherming.
Ben je getrouwd met degene die het huurcontract heeft ondertekend, of hebben jullie een geregi
streerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder en hoef je niet mee te tekenen. Het
is wél belangrijk dat wij weten dat je medehuurder bent. Je kunt ons dat schriftelijk of online laten
weten. We vragen je daarbij een kopie van de trouwakte of de partnerschapsregistratie én een kopie
van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.
Woon je samen zonder dat je dat officieel hebt vastgelegd? Dan kun je medehuurderschap aanvragen
als jullie minimaal twee jaar een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voeren. Dat houdt in dat
jullie: een samenlevingscontract hebben, minimaal twee jaar een gezamenlijke bankrekening hebben,
allebei minimaal twee jaar op dit adres staan ingeschreven bij de gemeente of minimaal twee jaar
samenwonen op dit adres. Inwonende kinderen worden niet als medehuurder aangemerkt, omdat
er vrijwel nooit sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Medehuurderschap
kun je schriftelijk of online aanvragen. Wil je in dat geval een kopie van het uittreksel Basisregistratie
Personen (BPR) van de gemeente en een geldig identiteitsbewijs meesturen?
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ZO BETAAL JE JE HUUR
De huur betaal je maandelijks vooruit, vóór de eerste van
elke volgende maand. Dit betekent dat je de huur van de
maand februari dus uiterlijk op 31 januari betaalt. Bij het
tekenen van de huurovereenkomst hebben we dit uitgelegd.
Je kunt je huur op twee manieren betalen: per automatische incasso of
door het bedrag periodiek zelf over te boeken. In verband met de veilig
heid van onze medewerkers is het niet mogelijk om contant te betalen.
Automatische incasso
Dat is verreweg de handigste manier. Je kunt het simpel regelen
door ons te machtigen om het bedrag van je rekening af te schrijven.
Download en print daarvoor de machtigingskaart van onze website en
stuur hem ingevuld en ondertekend naar ons toe. Wij zorgen er dan voor
dat je huur elke maand op de goede manier en op tijd van je rekening wordt
afgeschreven. We doen dat in principe op de eerste van elke maand.
Als dat in het weekend valt, doen we het vlak ervoor of vlak erna. Ook
wijzigingen in de huurprijs worden direct doorgevoerd. Je hebt er verder
geen omkijken meer naar.
Periodieke overboeking
Je kunt ook ervoor kiezen om elke maand zelf de huur over te maken.
Via internetbankieren of in de app kun je een maandelijkse betaalopdracht
regelen, waardoor de huur automatisch elke maand aan ons wordt over
gemaakt.
Als je zo’n maandelijkse opdracht instelt, houd er dan wel rekening
mee dat je de bank tijdig informeert over wijzigingen in het huurbedrag
(bijvoorbeeld bij een huurverhoging). Zo voorkom je dat het verkeerde
bedrag wordt overgemaakt.

ALS HET EEN KEER NIET LUKT OM OP TIJD TE
BETALEN...
Dat kan door allerlei omstandigheden weleens voorkomen. Dat begrijpen
we best. En natuurlijk is er dan niet meteen een man overboord. We zijn
altijd bereid om samen met jou te zoeken naar een oplossing. We kunnen
bijvoorbeeld een afspraak maken voor gespreide betaling.

Ons rekeningnummer is:
IBAN: NL73 RABO 0312 9039 60
BIC: RABONL2U
ten name van Woningstichting De Veste.
Bel of mail ons snel:
(0529) 45 25 88
hallo@veste.nl

ANDERE (BETALINGS)PROBLEMEN
Ben je in een situatie beland, waardoor het voor jou
moeilijk wordt om de huur te betalen?
Door schulden bijvoorbeeld? Of door andere
problemen, zoals een scheiding of het verliezen
van je baan? Ook dan zijn we er voor je en kijken
we samen naar hoe we er voor jou een mouw aan
kunnen passen.
Als je een betalingsprobleem hebt, neem dan zo
snel mogelijk contact met ons op. We helpen je
graag. Een betalingsafspraak kun je maken met
onze woonconsulent. Bel of mail die altijd eerst.
Alle andere problemen kun je bespreken met ons
(je wijkconsulenten).

SAMENSTELLING HUURPRIJS
Het huurbedrag dat je maandelijks betaalt (de
bruto huurprijs) is opgebouwd uit twee delen:
de basis netto huurprijs – ook wel netto of
kale huur genoemd – en de servicekosten. De
netto huur is het bedrag dat je betaalt om in je

ALS OP DE EERSTE VAN DE MAAND NIET GENOEG GELD OP JE REKENING STAAT, KUNNEN WE JE
HUUR NIET INCASSEREN.
Tip: betaal voor één keer handmatig. Wij zullen je dan een acceptgiro sturen, waarmee je dat kunt doen.
De maand daarna incasseren we de huur dan weer gewoon automatisch.
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huis te kunnen wonen en de servicekosten betaal je voor
bepaalde verzekeringen, voorzieningen en diensten, zoals de
glasverzekering.

huurverhoging afhankelijk van het inkomen van je huishouden
en de huur die je nu betaalt. Informatie over de huurverhoging
vind je op onze website.

Woon je in een wooncomplex? Dan betaal je ook servicekosten
voor andere zaken, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en
verwarming en verlichting van gezamenlijke ruimtes.
Elk jaar krijg je vóór 1 juli van ons een overzicht van de
afrekening van je servicekosten.

HUURTOESLAG

HUURVERHOGING
Eén keer per jaar, op 1 juli, worden de huren verhoogd.
Vóór 1 mei krijg je een brief, waarin je nieuwe netto huurprijs
staat. Met hoeveel de huur wordt verhoogd, hangt af van wat
voor ruimte je bij ons huurt. Bij sociale huurwoningen is de

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten die je kunt
aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte ervan hangt af
van je inkomen, je leeftijd, je gezinssamenstelling, je huis en
de huur die je betaalt. Wil je weten of je voor huurtoeslag
in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening op
www.toeslagen.nl, of bel met de Belastingtelefoon: 0800-0543.
De belastingdienst bepaalt uiteindelijk of je er recht op hebt.

REPARATIES & ONDERHOUD
REPARATIES IN EN AAN JE HUIS
Wij zorgen voor het onderhoud van je huis. En dat geldt ook

Geef je reparatieverzoek door via:

voor reparaties. We willen graag dat je fijn woont. Daarom

hallo@veste.nl

proberen we altijd alle mogelijke problemen zo goed mogelijk

(0529) 45 25 88

voor je op te lossen. Onderhoud en reparaties zijn in veel
gevallen voor onze rekening, maar in een aantal gevallen
voor die van jou. Voor sommige betaal je maandelijks
servicekosten. Ontstoppingen, het vervangen van glas, of
als er iets moet worden schoongemaakt, bijvoorbeeld.

MELD HET SNEL
Er kan altijd onverwachts iets kapotgaan in je huis. Jij weet dat natuur
lijk eerder dan wij. Als er iets stuk is, of niet goed werkt, laat het ons
dan zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we er meteen mee aan de slag.
We zorgen er altijd voor dat er een afspraak met je wordt gemaakt (op
een werkdag) die jou het beste uitkomt.

SPOEDREPARATIES
Is er iets aan de hand dat direct moet worden verholpen en niet kan
wachten tot de volgende werkdag? Een stroomstoring bijvoorbeeld, of
een lekkage? Dan kun je buiten kantoortijden bellen met een van de
telefoonnummers hiernaast.

Kan het niet tot morgen wachten? Bel dan:
(06) 54 65 81 39
CV-storing, liftstoring of verstopping?
Bel rechtstreeks met:
CV-storing: De Energiewacht
(0800) 0825
Liftstoring:
(0529) 45 25 88
(tijdens kantoortijden)
(06) 54 65 81 39
(buiten kantoortijden)
Verstopping: Riool Reinigings Service RRS
(0800) 099 13 13

HET ONDERHOUD VAN JE HUIS
Buitenschilderwerk, gevelreiniging of -herstel, asbest
verwijderen, het vervangen van de CV-installatie, de douche,
het toilet of de keuken… Dit soort groot onderhoud zorgt
ervoor dat je huis in goede conditie blijft. En wij nemen het
allemaal voor onze rekening.
Als jouw huis voor zulke werkzaamheden in aanmerking
komt, krijg je daarvan – ruim voordat we aan de slag gaan –
bericht. Bij ingrijpend onderhoud, zoals het vervangen van
douche, toilet of de keuken, nemen we ver vóór de geplande
datum contact met je op, om te overleggen over hoe, wat
en wanneer. Je kunt dan ook kleuren en materialen kiezen,
bijvoorbeeld van tegels, het aanrechtblad en de kastjes.

“

LEG EEN SLEUTEL VAN DE VOORDEUR BIJ
JE BUREN, VRIENDEN OF FAMILIE DIE BIJ
JOU IN DE BUURT WONEN. DAT VOORKOMT
EXTRA KOSTEN ALS JE DE SLEUTEL KWIJTRAAKT.”

Tjerk Kruizinga,
Jouw onderhoudsmedewerker

Tip: Meer informatie over reparaties en onderhoud kun je vinden in de brochure Reparaties & Onderhoud.
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LEEFBAARHEID IN JE BUURT
KRACHTEN BUNDELEN EN SAMENWERKEN
Wij vinden het belangrijk om op plekken waar we met elkaar wonen en leven, de handen ineen te slaan om het voor iedereen zo fijn
mogelijk te maken. En daarvoor hebben we écht iedereen nodig. Natuurlijk allerlei organisaties, bedrijven en instellingen, maar zeker
ook de bewoners van onze huizen. Dus ook jou. Door onze krachten te bundelen staan we sterker en kunnen we veel meer dingen
voor elkaar krijgen. Zo bouwen we met z’n allen aan een zo fijn mogelijke woon- en leefomgeving. En daar doen we het tenslotte
allemaal voor.

ZELF KLUSSEN IN
EN OM JE HUIS
We kunnen ons voorstellen dat je – om je huis een echt jouw thuis te laten zijn – dingen wilt veranderen.
Een dakraam plaatsen bijvoorbeeld, een vaste trap naar de zolder maken, of een tussenmuur verwijderen…
Dat kan, maar we willen wél graag dat je dat even met ons overlegt. Dan kunnen we je ook advies geven
over hoe je dat het beste kunt doen.

EEN PAAR VOORBEELDEN...

SAMEN AFSPRAKEN MAKEN

Sociale samenhang in Hardenberg
In Hardenberg werken we hard aan sociale
samenhang in de buurt en acceptatie van de
bewoners van woonvoorziening De Mulderij. Dat
zijn mensen die in de problemen zijn geraakt en
nergens anders terechtkunnen. (Denk aan dak- en
thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden en mensen
met psychische problemen en/of schulden.) Samen
met die bewoners en de Landelijke Instelling voor
Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie
LIMOR zetten we initiatieven op die ervoor zorgen
dat ze daadwerkelijk deel gaan uitmaken van de
buurt, kunnen meedoen met buurtinitiatieven en met
respect worden behandeld.

We willen weten hoe je de veranderingen gaat uitvoeren en of ze van goede kwaliteit zijn. Ze moeten ook voldoen aan de eisen van
het Bouwbesluit, de nutsbedrijven, de brandweer en de overheid. Wij kunnen je daarover adviseren en maken graag een afspraak
met je voordat je aan de slag gaat.

DE AANVRAAG
Je kunt een aanvraag voor een verandering aan je huis indienen via hallo@veste.nl. Maar je kunt ook even bellen met onze
woonconsulent op (0529) 45 25 88. Die bespreekt dan de aanvraag met je.

TOESTEMMING
Als we de door jou gewenste verandering hebben goedgekeurd, kun je aan de slag. De kosten van zo’n verandering zijn uiteraard
voor je eigen rekening.
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Ommen armoedevrij
In Ommen bestaat nog veel armoede. Daar willen we
iets aan doen. Sterker nog, daar dóen we iets aan.
We hebben met de gemeente Ommen, Stichting
Ommen Samen Sterk, K-Vriendelijk en zo’n vijftien
partijen een gemeentebreed verbond gesloten om
samen armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.
We werken nauw met elkaar samen, denken buiten
de bestaande kaders en komen zo met oplossingen
die we afzonderlijk niet zouden hebben bedacht. Het
einddoel is dat Ommen in 2020 armoedevrij is.
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WAT KUN JIJ DOEN?
Om het woongenot en het onderlinge contact met de mensen in je straat, buurt of wijk te verbeteren kun je natuurlijk ook zelf
allerlei initiatieven ontplooien. De straat opfleuren met bloemen bijvoorbeeld… Een moestuintje aanleggen, een uitleenpunt voor
gereedschap organiseren, of een speeltuin in de buurt opknappen. En zoiets hoef je niet alleen te doen. Ga in gesprek met je
buren en regel het samen. Wij helpen je graag daarbij, natuurlijk met advies, maar ook door samen te kijken naar de mogelijkheden,
als je bijvoorbeeld budget nodig hebt om je idee te verwezenlijken. We zijn er voor je. Bel of mail ons. We denken graag met je mee.

OVERLAST
Overlast – bijvoorbeeld van je buren – is altijd vervelend. Het kan de leefbaarheid in je buurt en dus je woongenot behoorlijk
bederven. Maar misschien zijn je buren zich wel helemaal niet bewust dat ze jou overlast bezorgen… Heb je al geprobeerd om
er met ze over te praten? Dat werkt vaak beter dan meteen met een klacht bij de huisbaas aankloppen… Ons advies is: probeer
op een rustig moment het gesprek aan te gaan. Doe dat niet in een opwelling, als je boos of geïrriteerd bent. Luister vooral ook
naar hun verhaal en probeer afspraken te maken met elkaar. Mocht je het niet samen kunnen oplossen, of als er sprake is van
structurele overlast, meld het ons dan online via veste.nl, of neem contact op met ons (je wijkconsulenten).

WE DROMEN VAN EEN
DUURZAME EN BEWUSTE
SAMENLEVING MET
LIEFDE VOOR DE
MEDEMENS.
EEN TROTSE
SAMENLEVING
WAARIN IEDEREEN IN
ZIJN OF HAAR KRACHT
STAAT EN ZO EEN
ZO GROOT MOGELIJKE,
POSITIEVE BIJDRAGE
KAN LEVEREN AAN
HET EIGEN GELUK EN
DAT VAN ANDEREN.
De droom van De Veste
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ONZE DROOM
& AMBITIE
Onze identiteit – wie we zijn – zegt alles over hoe we
werken. En dat zegt weer alles over wat we kunnen
betekenen voor de mensen om ons heen. Voor onze
huurders en dus ook voor jou.
Jouw woongeluk is onze drijfveer. Daar draait alles om
bij ons. Dat ligt opgesloten in de droom die we delen en
de ambitie waarvoor we keihard willen werken.
Die droom heb je op de vorige pagina kunnen lezen.
Onze ambitie is: zorgen dat onze droom werkelijkheid wordt.
Hoe? Door er te zíjn voor mensen, door écht naar ze te luisteren en
te stáán voor wie we zijn en wat we zeggen. Zo zorgen we voor een
betere woon- en leefomgeving voor al onze huurders en dus ook
voor jou. We willen mensen stimuleren om zelf de regie van hun
leven te voeren en daar trots op te zijn. We geloven dat de wereld
dan voor iedereen een beetje mooier wordt.

SAMEN WERKEN AAN EEN FIJNE WOON- EN
LEEFOMGEVING

JOUW WOONGELUK
IS WAT ONS DRIJFT!

Het staat er al: ‘samen werken’. Dat kunnen we dus niet alleen.
Daarbij hebben we ook jouw hulp nodig. En daarom willen we graag
weten wat jij wilt, wat jouw wensen zijn, waaraan jij behoefte hebt…
Heb je ideeën, tips of suggesties voor dingen die beter kunnen?
Laat het ons weten. Op onze website vind je alle mogelijkheden om
dat te doen.

ONZE WOONGELUKMETER
We willen ook graag weten hoe jij je voelt. Of je gelukkig bent met
het wonen en leven in jouw straat, buurt of wijk. Waarom? Omdat
we ons daarvoor medeverantwoordelijk voelen. En omdat we den
ken dat ons succes in het verwezenlijken van onze droom is af te
meten aan het opgetelde woongeluk van zoveel mogelijk van onze
huurders… Als de score in sommige gevallen laag is – of misschien
zelfs negatief – weten we dat daar voor ons werk aan de winkel is.
Daarom willen we je vragen de woongelukmeter in te vullen. Dat is
een systeem dat ons helpt de vinger aan de pols te houden bij wat
wij het allerbelangrijkste vinden: Hoe het met jou gaat.
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Dat kan via de knop ‘JOUW WOONGELUK’ op de homepage van
onze website.
Je mag dat natuurlijk anoniem doen, maar als je je naam en adres
gegevens ook invult, zijn we daar blij mee. Dan kunnen we namelijk
– als dat nodig blijkt en jij het op prijs stelt – heel gericht actie
ondernemen.
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Heb je vragen? Dan kun je ons altijd bellen of mailen. Op onze website kun je ook veel informatie
vinden en je kunt er ook je ideeën, suggesties en op- en aanmerkingen kwijt. Ook vinden we het fijn
als je ons via de knop op de homepage wilt laten weten hoe gelukkig je bent met je nieuwe huis.

Bezoeken Eskampweg 1, 7731 TA Ommen Schrijven Postbus 132, 7730 AC Ommen
Bellen 0529 45 25 88 Mailen hallo@veste.nl Online www.veste.nl

