Stap 1
U bent kandidaat voor een woning!
Een medewerker van de afdeling
Verhuur neemt contact met u op.

Stap 2
Voorlopige woningaanbieding
We bespreken telefonisch met u
welke documenten u moet inleveren.
U ontvangt per email een overzicht
hiervan. (verwijderen zin over bezichtiging)

Stap 3
Inleveren documenten
De documenten kunt u digitaal
uploaden bij uw inschrijving
bij www.dewoningzoeker.nl of
www.hurennoordveluwe.nl.

Een nieuwe woning?
Zo werkt dat tijdens Corona!
Stap 5
Toewijzing woning
Wilt u de woning huren? En zijn alle
gegevens akkoord? Gefeliciteerd!
U krijgt de woning toegewezen.
Een medewerker van de afdeling
Verhuur neemt contact met u op en
spreekt af wanneer de woning aan
u opgeleverd wordt.

Stap 6
Stap 4
Bezichtiging van de woning
Is de woning nog bewoond? Dan krijgt u van ons het
telefoonnummer van de huidige huurder. U maakt zelf
een afspraak voor een bezichtiging. Ook kunt u met
de huidige huurder afspraken maken over eventuele
overnames. Let u op de richtlijnen van het RIVM?
Is de woning al leeg? Dan maken
wij met u een afspraak voor een
bezichtiging. Op het afgesproken tijdstip ontmoet u de
inspecteur bij de woning.
Hij opent voor u de woning.
U heeft een half uur de tijd om
de woning te bekijken. Buiten
de woning kunt u eventuele vragen aan de inspecteur stellen.
Let hierbij goed op de richtlijnen van het RIVM.
Let op: Kom alleen als u gezond
bent. Heeft u of iemand in uw
huishouden klachten? Neem
dan contact met ons op.
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Oplevering van de woning
U vindt de sleutels van de woning
in het sleutelkluisje bij de voordeur. De code krijgt u van ons.
In de woning liggen op het aanrecht de rest van de sleutels en de
meterstanden.

Stap 7
Huurcontract en
bijlagen
Contract
U ontvangt per post
een informatiebrief
met hierbij o.a. de
huurovereenkomst.
In de brief staat welke
documenten u moet
ondertekenen. U stuurt
deze documenten met de antwoordenvelop weer aan ons terug.

