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Website: www.hv-woonbelang.nl

Lid van de Nederlandse Woonbond

Welkom
nieuwe
huurder!
Welkom!
Huurders Vereniging Woonbelang (HV Woonbelang)
feliciteert u van harte met uw nieuwe huurwoning bij
Woningcorporatie Oosterpoort en hoopt dat u hierin geruime
tijd veel woongenot zult beleven.

HV Woonbelang neemt namens de huurders deel aan
overlegsituaties met Oosterpoort en de gemeenten Berg en
Dal en Heumen, inventariseert behoeften en knelpunten en
organiseert/ondersteunt activiteiten ter realisering van
bewonerswensen.
U kunt altijd bij ons terecht voor informatie en advies. Zie ook

Belangenbehartiging
HV Woonbelang vertegenwoordigt de huurders van
Oosterpoort en woningzoekenden in de gemeente Heumen
en de gemeente Berg en Dal.
Dit doen wij door onze achterban – en dus ook u – van
wezenlijke informatie te voorzien, zoveel mogelijk input van
de huurders te krijgen op onze algemene vergaderingen, van
de bewonerscommissies en door contacten met individuele
huurders.

onze website: www.hv-woonbelang.nl.

Contributie
Wij vragen aan onze leden een bijdrage van € 6,00 per jaar.
U ontvangt dan 4 keer per jaar onze nieuwsbrief samen met
de Huurwijzer (het blad van onze koepelorganisatie De
Nederlandse Woonbond).
Halfjaarlijks kunt u onze algemene vergadering bijwonen en
eventueel zaken naar voren brengen die voor u als huurder
van belang zijn.

HV Woonbelang is belangenbehartiger voor haar leden op
basis van de Overlegwet, de Woningwet 2015 en het overleg
met de gemeente Heumen en de gemeente Berg en Dal.

Aanmelding

Wij willen gesprekspartner zijn voor alle betrokken partijen:

U kunt zich aanmelden voor onze huurdersvereniging met

woningzoekenden, huurders, Oosterpoort en de gemeenten

het formulier in deze flyer of online via onze website

Berg en Dal en Heumen. Daarbij zetten wij ons in voor uw

www.hv-woonbelang.nl door op onderstaande knop te

rechtspositie als huurder van Oosterpoort wat betreft uw

klikken.

woning en leefbaarheid in de directe woonomgeving.

Wij wensen u veel woon- en leefplezier in uw nieuwe woning!
Bestuur Huurders Vereniging Woonbelang

Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
E-mail: info@hv-woonbelang.nl
Website: www.hv-woonbelang.nl
Lid van de Nederlandse Woonbond

Aanmeldingsformulier
Hierbij meld ik mij aan als lid van Huurders Vereniging Woonbelang
(graag in blokletters invullen)

NAAM:

…………………………………………………… VOORLETTERS: …………..

MAN / VROUW (doorstrepen wat niet van toepassing is)
ADRES:

………………………………………………………………………………………..

POSTCODE:

………………… WOONPLAATS: ......................……………………...

GEBOORTEDATUM: ……………….. TELEFOON: ………………………………………….
MAILADRES:

………………………………………………………………………………...

IBAN-REKENINGNUMMER:

………………………………………………………………….

BETALING CONTRIBUTIE:
Ik verleen tot wederopzegging aan Huurders Vereniging Woonbelang de machtiging om
jaarlijks in juni de contributie van € 6,00 per automatische incasso te innen.
Datum:
Ο

…………………….. Handtekening: ……………………………………………..

Ik ben eventueel geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij HV Woonbelang.

U kunt het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier opsturen naar ons pos tadres
(Postbus 75, 6560 AB Groesbeek) of scannen en mailen naar info@hv-woonbelang.nl
HV Woonbelang behartigt sinds 1 januari 2015 de belangen van alle huurders van Woningcorporatie
Oosterpoort en woningzoekenden in de gemeenten Berg en Dal en Heumen

