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INSCHRIJVEN DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wij stappen over op een digitale nieuwsbrief. 
Blijft u onze informatie dan ook lezen? Schrijf 
u in via eemlandwonen.nl/nieuwsbrief. 
 
Onder de inschrijvingen verloten we 10 
cadeaubonnen van € 50. Deze actie loopt tot 
1 december 2019. Wees er dus snel bij.

SLUIT ZELF EEN GOEDE INBOEDELVERZEKERING AF
Brand of diefstal? Gebeurtenissen met een grote impact waarvan  
we hopen dat u ze niet mee hoeft te maken. Als het u wel overkomt, 
hoe fijn is het dan als u een goede verzekering heeft. Als huurder bent 
u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedelverzekering. 
Met een inboedelverzekering zijn uw spullen voor schade door water, 
brand, diefstal en vandalisme verzekerd. 

Voor u ligt de nieuwsbrief van Eemland Wonen in een nieuw jasje. Wij houden u op de  
hoogte over zaken die voor u als huurder belangrijk zijn. Wij zijn aan het (ver)bouwen; aan ons 
pand en aan onze organisatie. In deze nieuwsbrief vertellen wij u er meer over. Ook leest u 
meer over verzekeren, hoe u kans maakt op nieuwe sloten en onze overstap naar WoningNet.

NIEUWE WEBSITE
We werken al een tijdje aan een nieuw en fris gezicht van onze organisatie. Zodat u ons beter 
herkent. Naast deze nieuwsbrief hebben we ook onze website vernieuwd. Zo is de website 
meer van deze tijd; u kunt makkelijker informatie vinden en digitaal een formulier invullen. 
Neem een kijkje op eemlandwonen.nl.

GEEF INBREKERS GEEN KANS
Met goede inbraakwerende sloten op uw deuren en ramen houdt u inbrekers 
langer buiten. Goedgekeurde sloten herkent u aan het SKG®-keurmerk met sterren. 
Heeft u deze nog niet? Als huurder van Eemland Wonen kunt u nu in aanmerking 
komen voor goedgekeurde sloten, ook wel hang- en sluitwerk genoemd.

Tot 1 april 2019 konden huiseigenaren van de gemeente Baarn subsidie aan vragen 
voor het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk in hun woning.  
De gemeente Baarn en Eemland Wonen geven u nu de kans om goed gekeurd 
hang- en sluitwerk aan te laten brengen in de woning.

HOE KOMT U IN AANMERKING VOOR GOEDGEKEURDE SLOTEN
Heeft u nog geen goed hang- en sluitwerk op uw deuren en ramen? U kunt  
zich tot 15 november 2019 aanmelden via eemlandwonen.nl/nieuwesloten.  
Per woning maakt u kans op nieuw hang- en sluitwerk ter waarde van  
maximaal € 200.

ONZE NIEUWSBRIEF NIEUWE STIJL



WELKOM
Komt u weleens bij het kantoor van Eemland Wonen? Dan is het u vast al  
opgevallen dat onze entree is veranderd. Graag verwelkomen we u in  
ons ‘nieuwe’ kantoor. 

Komt u een kijkje nemen?

UW MENING OVER WOONCOMFORT EN ENERGIEBESPARING
Wij hebben een behoorlijk aantal woningen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Misschien uw  
woning ook al? We willen leren van uw ervaringen en horen graag uw mening. Wilt u onze online vragenlijst  
‘Wooncomfort en energiebesparing’ invullen? U vindt de vragenlijst op eemlandwonen.nl/vragenlijst of 
via deze QR-code.

Ook als er aan uw woning nog niets is gebeurd, kunt u ons waardevolle informatie geven en de vragenlijst  
invullen. Deze informatie gebruiken wij in nieuwe projecten. 

EVEN VOORSTELLEN… FRANÇOIS CLAESSENS
In de zomer van 2018 is François Claessens gestart als  
directeur-bestuurder van Eemland Wonen. Voordat François 
aan de slag ging bij Eemland Wonen was hij ook actief bij De Key 
als Manager Strategie & Beleid en als directeur-bestuurder bij 
Woningbouwvereniging Hoek van Holland. 

Begin dit jaar is de nieuwe koers van Eemland Wonen goed-
gekeurd. “De organisatie werkt nu hard aan de uitgangspunten 
en de ambities die wij hierin hebben bepaald. Sommige onder-
werpen zijn heel concreet, zoals de wens om een intensievere 
samenwerking met de gemeente Baarn en de huurders raad. 
Andere ambities vragen wat meer tijd, zoals het verduurzamen 
van onze woningvoorraad.”

WIJ STAPPEN OVER NAAR WONINGNET
Samen met de gemeente Baarn werken wij hard aan de 
overgang naar WoningNet. Op dit moment worden sociale 
huur woningen van Eemland Wonen verhuurd via de gemeente 
Baarn. De gemeente zorgt voor de huidige woonruimteverdeling. 
Vrije sector- en koop woningen worden direct via Eemland  
Wonen verhuurd. Vanaf 10 december sluiten Eemland Wonen 

en de gemeente Baarn aan bij het regionale woonruimteverdeelsysteem  
WoningNet Regio Eemvallei. Wij bieden vanaf dan onze sociale huur-
woningen en vrije sector- huurwoningen aan via WoningNetEemvallei.nl 
en niet meer via de gemeente. Voordelen voor de woningzoekenden zijn 
dat zij makkelijk op zoek kunnen via één website naar het aanbod van 
woningen in de gehele regio Eemvallei.  
woningneteemvallei.nl/


