Bent u toe
aan kleiner of
gelijkvloers wonen?
Op zoek naar een
woning die bij uw
leefsituatie past?
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m
wooncoach
verhuisbegeleiding op maat

Als huurder veranderen uw woonwensen over
de jaren met u mee. Misschien overweegt u om
te verhuizen naar een huis zonder trap of tuin
of meer in de buurt van uw familie of winkels. U

Uw persoonlijke Wooncoach
Ieder mens is uniek en elke situatie is verschillend. Samen
met u kijken wooncoaches Renata en Monique naar uw
vraag en geven inzicht in de mogelijkheden die passen bij
uw woonwensen. U beslist wat er daarna gebeurt. Renata

weet nu wat u aan huur betaalt en daarbij ziet u

en Monique adviseren en helpen u daarbij. Zij bieden u

misschien een beetje op tegen de rompslomp die

juiste woning voor u. Daarbij hoort advies geven over het

bij een verhuizing komt kijken. Herkent u dit?

gratis persoonlijke begeleiding aan bij het vinden van de
soepel laten verlopen van uw verhuizing en het van te
voren duidelijk in kaart brengen wat de verhuizing voor uw
maandlasten betekent.

Mijn wooncoach is een intiatief van:

“De wooncoach heeft
mij uitgelegd wat de
mogelijkheden zijn voor
een huis waar ik nog
lang kan blijven wonen.
Ook heeft Monique ons
geholpen bij het vinden
van een woning die echt
naar onze zin is.”

Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie
Alle huurders van Omnia Wonen, Portaal
en de Alliantie van 55 jaar en ouder
kunnen gratis advies en begeleiding
van de persoonlijke wooncoach
inschakelen. Samen verhuren wij ongeveer
20.000 woningen in Amersfoort. Van
eengezinswoningen tot appartementen
met een lift. Niet al onze woningen zijn
geschikt om comfortabel oud in te worden.
We willen graag meer huurders kans laten
maken op een woning naar wens. Als u
ervoor kiest te verhuizen, komt er een
woning vrij voor een gezin. Dit gezin laat een
woning achter voor een tweepersoonshuishouden. Uiteindelijk krijgen ook jongeren
en starters een kans.
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Wooncoach Renata

verhuisbegeleiding op maat

Vrijblijvend huisbezoek
Als huurder van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie kunt u
gratis gebruik maken van de diensten van Renata en Monique.
U bent nergens toe verplicht. De wooncoach bespreekt tijdens
een huisbezoek samen met u uw woonwensen en helpt u bij de
zoektocht naar een woning die bij u past.

Hoe komt u in aanmerking?
U bent huurder bij Omnia Wonen, Portaal of de Alliantie.
U bent 55 jaar of ouder.

Meer weten of een afspraak maken
met een wooncoach
U kunt met uw vragen over Mijn Wooncoach terecht bij uw
eigen woningcorporatie. Huurders van de Alliantie bellen
088 - 00 232 00, huurders van Omnia Wonen bellen 0341 27 87 77, huurders van Portaal bellen
0800 - 767 82 25 (met een mobiele telefoon belt u
0318 - 89 89 89). Als u onze wooncoach persoonlijk
wilt spreken verbinden onze medewerkers van de
klantenservice u door met Monique van de Walle of

Wooncoach Monique

Renata Nijenhuis. U kunt ook gebruik maken van onder
staande antwoordkaart (postzegel is niet nodig). Bekijk ons
actuele woningaanbod op www.woningneteemvallei.nl.

Ja ik wil graag een vrijblijvend gesprek met een wooncoach.

Antwoordkaart

Telefoonnummer:
Naam:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Ik huur van:
Naam partner:

Omnia Wonen

Portaal

de Alliantie

Ik wil graag een gesprek met een wooncoach omdat:
Geboortedatum partner:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

“Ik ben blij dat we de
stap hebben gezet en
niet gewacht hebben.
Nu kunnen we nog zelf
alles regelen voor onze
nieuwe woning zodat we
er ons echt thuis voelen.”
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Postzegel
niet nodig

verhuisbegeleiding op maat

Wooncoach Renata

de Alliantie
T.a.v. wooncoach Amersfoort
Antwoordnummer 778
Wooncoach Moniq
ue

1200 VB Hilversum

