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Contact

www.wbvelsen.nl

Actuele informatie over huren, kopen, wonen 

en overlast  vindt u op onze website. U kunt 

daar ook terecht voor uw vragen, verzoeken 

en klachten. En u leest er hoe u kunt 

meepraten over het beleid van

Woningbedrijf Velsen.

Alle teksten zijn van redactionele aard.

U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Bezoekadres Lange Nieuwstraat 630

 1971 GM  IJmuiden

 (0255) 56 65 66

 info@wbvelsen.nl

Postadres Postbus 279

 1970 AG  IJmuiden

Contact Geschillencommissie

Woningbedrijf Velsen

De Geschillencommissie 

Antwoordnummer 328 

1970 VB IJmuiden 

Telefoon: (0255) 56 65 66 

E-mail: info@wbvelsen.nl 

www.wbvelsen.nl

Meer weten over de Huurcommissie?

Ga naar www.huurcommissie.nl 

of bel 0800 - 488 72 43

Vragen? 

Wilt u meer weten over onze 

klachtenregeling? Neem contact op 

met een van onze woonconsulenten op 

telefoonnummer (0255) 56 65 66. 

Wilt u de uitgebreide klachtenregeling 

lezen, een klachtenformulier opvragen of 

het reglement van de Geschillencommissie? 

De informatie en het klachtenformulier zijn 

beschikbaar bij de balie van ons kantoor of via 

www.wbvelsen.nl.



Klachten

Woningbedrijf Velsen wil u graag 

goed van dienst zijn. Toch gaat er 

wel eens iets mis. Dat horen wij dan 

graag van u. Kunnen wij samen 

zoeken naar een oplossing.

Zo werkt de klachtenregeling

Wanneer dient u een klacht in? 
•  Uw vraag aan ons is niet of niet naar 

tevreden  heid beantwoord.

•  U heeft bij ons een probleem gemeld dat 
niet is opgelost.

•  U bent ontevreden over een handeling van 
één van onze medewerkers. 

•  U bent ontevreden over een bedrijf dat wij 
hebben ingeschakeld. 

•  Uw reparatieverzoek is niet of niet goed 
afgehandeld.

Hoe dient u een klacht in? 

Vermeld altijd dat het om een klacht gaat. En 

niet om een vraag, opmerking of suggestie. 

Want voor klachten geldt deze drie stappen 

procedure: 

Stap 1 - naar de medewerker 

U meldt uw klacht bij de betrokken mede-

werker met het klachtenformulier, via e-mail, 

per brief of mondeling. De medewerker zoekt 

een oplossing. Als u daarmee niet tevreden 

bent, benadert u de leidinggevende van de 

medewerker. 

Stap 2 - naar de leidinggevende 

U meldt uw klacht op dezelfde manier als bij 

stap 1 aan de leidinggevende. Deze bevestigt 

binnen tien werkdagen schriftelijk de

ontvangst van uw klacht. U hoort dan ook 

wanneer u een antwoord kunt verwachten. 

Bent u niet tevreden met het antwoord, dan 

stapt u naar de Geschillencommissie. 

Stap 3 - naar de Geschillencommissie

U stuurt een brief met uw klacht aan de 

Geschillencommissie. Adresseer de brief aan 

Woningbedrijf Velsen, ‘ter attentie van de 

Geschillencommissie’. 

De Geschillencommissie stuurt u een beves-

tiging met de mededeling of de zij de klacht 

zelf behandelt of doorstuurt naar de betrok-

ken afdeling van Woningbedrijf Velsen. 

De Geschillencommissie vergadert over uw 

klacht en adviseert het bestuur van Woning-

bedrijf Velsen. Het bestuur beslist binnen vier 

weken over de afhandeling van uw klacht. 

U krijgt de beslissing toegestuurd. Wanneer 

deze afwijkt van het advies van de Geschillen-

commissie wordt dit gemotiveerd.

Wie zitten er in de Geschillencommissie? 

De commissie bestaat uit drie leden die onaf-

hankelijk zijn: de leden zijn geen huurder of 

medewerker van Woningbedrijf Velsen en dat 

de afgelopen vijf jaar ook niet geweest. 

Klachten van een andere aard

Deze klachten hebben een eigen procedure. 

Wij geven u hier de belangrijkste 

voorbeelden:

Algemene dienstverlening 

-  Heeft u een klacht over onze dienstverlening 

in het algemeen? Meld uw klacht 

schriftelijk bij de manager Woondiensten. 

Daarna kunt u eventueel nog naar de 

Geschillencommissie. 

Woonruimteverdeling en urgentie 

-  Heeft u een klacht over de verdeling van 

vrijgekomen woningen in Velsen? Meld het 

onze baliemedewerkers. Niet tevreden? 

Maak dan bezwaar via

-  info@woneninvelsen.nl. Een van de 

geschillencommissies van de drie betrokken 

corporaties behandelt uw bezwaar.

Achterstallig onderhoud

-  Vindt u dat uw woongenot wordt aangetast 

door ernstig achterstallig onderhoud? Neem 

dan eerst contact op met onze technisch 

adviseur. Daarna kunt u eventueel naar 

de manager Vastgoedbeheer. Nog niet 

tevreden? Dan kunt u advies vragen aan de 

Huurcommissie. Aan deze procedure zijn 

kosten verbonden. De procedure staat op 

www.huurcommissie.nl.

Jaarlijkse huurverhoging

-  Een keer per jaar, vóór 1 mei, verhoogt 

Woningbedrijf Velsen de netto-huren. Bent 

u het niet eens met de huurverhoging? 

Meld het ons uiterlijk binnen zes weken na 

de dag waarop de huurverhoging ingaat. 

Dat is meestal 1 juli. U kunt bezwaar maken 

door een bezwaarschrift dat verkrijgbaar 

is op www.huurcommissie.nl, volledig in te 

vullen en bij ons in te dienen. U krijgt bij de 

jaarlijkse aanzegging van de huurverhoging 

een brief met uitgebreide uitleg.

Servicekosten 

-  Bent u het niet eens met de afrekening van 

de servicekosten of met de hoogte van het 

voorschotbedrag? Meld het ons schriftelijk. 

Bent u niet tevreden met onze reactie? Dan 

kunt u naar de Huurcommissie. Aan deze 

procedure zijn kosten verbonden.


