Mijn
Omnia Wonen
Mijn Omnia Wonen – Voel je thuis online!
Heeft u vragen over uw woning, uw huurovereenkomst of het betalen van de
huur? Of u wilt iets anders met ons regelen, bijvoorbeeld een reparatieverzoek?
In veel gevallen hoeft u ons hier niet meer voor te bellen of te mailen. Op ‘Mijn
Omnia Wonen’ staat uw eigen pagina voor u klaar.
Op Mijn Omnia Wonen
√ doet u een reparatieverzoek en betalingen
√ wijzigt u uw persoonlijke gegevens
√ bekijkt u contractgegevens en de opbouw van uw huur
√ vindt u informatie over uw woning
De voordelen op een rijtje
√ 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
√ Eenvoudig, snel en veilig
√ Al uw gegevens op één plek bij elkaar
Aanmelden?
U ontvangt separaat een activatiemail. Bent u uw activatiecode kwijt of heeft u
deze nooit ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Folders
Alle informatie over huren bij Omnia
Wonen vindt u op onze website
omniawonen.nl.
Kijkt u daarvoor bij:
Over Omnia Wonen –> Publicaties
–> Alle folders bij elkaar
Postadres
Postbus 418; 3840 AK Harderwijk.

Contact?
Voor het sturen van een mailbericht kunt u gebruik maken van het
contactformulier op onze website. Mocht u vragen hebben die u niet op het
huurportaal kunt vinden, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.
Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op 0341 – 27 87 77.
Spoedeisend reparatieverzoek
Heeft u buiten kantoortijd een spoedeisend reparatieverzoek dat niet tot de
volgende ochtend kan wachten? Belt u dan 0341 – 27 87 77. U wordt
doorgeschakeld naar onze calamiteitendienst.
CV/MV (Mechanische Ventilatie) Storing
Voor een CV/MV storing belt u Feenstra – 088 – 84 55 000.
Glasschade
Als u lid bent van de glasverzekering van Omnia Wonen belt u 0800 – 0226100.
Bent u geen lid? Neemt u dan contact op met uw eigen verzekeraar.

