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Woonkwartier en Thuisvester
werken samen aan verduurzaming
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Veel bewoners hebben interesse in duurzame energie. En lagere woonlasten zijn altijd welkom. Ook woningcorporaties
hebben duurzaamheid én lage lasten hoog op de agenda
staan. Zij willen dat zoveel mogelijk bewoners gebruik kunnen
maken van zonne-energie.

Daarom hebben Thuisvester en Woonkwartier hun hoogbouwdaken beschikbaar gesteld aan zonnecoöperatie
Uitonsdak, die daar zonnepanelen op gaat leggen.
Een groot deel van de fl atbewoners van Thuisvester en
Woonkwartier heeft een brief met een aanbod van Uitonsdak gekregen. De eerste 1.500 aanmelders kunnen lid
worden door eenmalig 15 euro te betalen. Ze besparen
daarmee 15 jaar lang jaarlijks ongeveer 100 euro op de
energierekening. De overheid geeft deze hoge korting omdat leden van Uitonsdak bijdragen aan schone energie.
Uitonsdak is bedoeld voor bewoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen aan te leggen. Er is
maar een beperkt aantal panelen beschikbaar. Huurders
die zich niet zelf kunnen aanmelden, kunnen hulp vragen
aan familie of vrienden of de klantenservice van Thuisvester bellen (085 20 20 777).

Inschrijven op een woning? Klik voor Wonen!
Een woning huren via Thuisvester? Dat kan natuurlijk!
Maar wie in een woning van Thuisvester wil wonen, moet
zich wel eerst inschrijven op Klik voor Wonen. Dat is nodig
om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
Op de website van Klik voor Wonen staan alle woningen,
garages en parkeerplaatsen die corporaties in West- en
Midden-Brabant aanbieden. Dat geldt ook voor de woningen van Thuisvester.
Woningzoekenden kunnen zich inschrijven voor Klik voor
Wonen via de website www.klikvoorwonen.nl. De inschrijving is pas geldig na betaling en kost eenmalig 17,50
euro. De inschrijving blijft een jaar geldig. Om deze te
verlengen, bedragen de kosten 10 euro.

Passend toewijzen
Wie ingeschreven is, kan reageren op woningen. Dat gebeurt niet automatisch, maar moeten woningzoekenden
zelf doen via de knop ‘reageer’. Bij het reageren op woningen is het belangrijk om rekening te houden met het
‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat corporaties – dus
ook Thuisvester - bij het toewijzen van huurwoningen
kijken naar het (huishoud)inkomen, de samenstelling van
het huishouden en de inschrijfduur op Klik voor Wonen.
Dat is vastgelegd in de wet Passend Toewijzen. Op Mijn
Klik voor Wonen vinden woningzoekenden het onderdeel
‘passend aanbod’. Daar staan woningen die voldoen aan
hun criteria.

In het zoekprofiel staan ook andere gegevens van de woningzoekende. Als de gegevens veranderen, bijvoorbeeld
het inkomen of de samenstelling van het huishouden, is
het belangrijk om dat op tijd te wijzigen. Zo worden er
geen geschikte huurwoningen gemist.

Inkomensverklaring

Tips ontvangen
Het is voor het zoeken handig om ‘Tipberichten’ te ontvangen. Klik voor Wonen stuurt dan een bericht als een geschikte
woning online komt. Wie tipberichten wil ontvangen, moet
dat aanzetten in het zoekprofiel in ‘Mijn Klik voor Wonen’.

Wanneer een passende woning online komt, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. Vanwege het principe van
passend toewijzen moeten zij een inkomensverklaring
toevoegen aan de inschrijving. Een inkomensverklaring
kunnen mensen zelf opvragen via de Belastingdienst. Dat

kan online via Mijn Belastingdienst of via de Belasting
Telefoon (0800 0543)
Geïnteresseerden hebben drie dagen de tijd om zich in te
schrijven voor een woning. Daarna bepaalt het systeem
wie als eerste in aanmerking komt. Als woningzoekenden
gereageerd hebben op een woning van Thuisvester, neemt
Thuisvester contact met hen op. De geïnteresseerden hebben daarna 24 uur om te reageren.

Op de hoogte blijven van het nieuws over Thuisvester?
Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief via www.thuisvester.nl

Voor meer informatie:

www.klikvoorwonen.nl

