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Contact
Adres
Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
Bezoekadres  Zwanebloem 5, 9285 LZ Buitenpost 
Postadres  Postbus 9, 9285 ZV Buitenpost 

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 08.30-12.00 en 13.00-14.30 uur 
Vrijdag   08.30-12.00 uur
Onze opzichters zijn ’s ochtends bereikbaar van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Telefoon
Reparatieverzoeken 0511- 543434 (uitsluitend van 08.30-11.30 uur) 
Afdeling verhuur  0511- 549595 
Directie/administratie 0511- 549511 

Wanneer er buiten kantoortijden een storing in de gasleiding, 
waterleiding of elektrische installatie ontstaat en onmiddellijk ingrijpen 
noodzakelijk is, kunt u bellen naar 06-23403201.

Website   www.woningbouwachtkarspelen.nl
E-mailadres  swa@woningbouwachtkarspelen.nl 
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Over SWA
Het werkgebied
Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) verhuurt circa 3.000 woningen 
in de gemeente Achtkarspelen.  De gemeente Achtkarspelen ligt midden 
in De Friese Wouden. Dit gebied kenmerkt zich door haar prachtige 
bomenrijen, struikbosjes, elzensingels, kleine meertjes en is zeer vogelrijk. 
Bovenuit deze prachtige natuur steken de torenspitsen van de omliggende 
dorpskerken. SWA heeft haar bezit dan ook in een uniek stukje Nederland 
waar de natuur nog de boventoon voert.
 
De organisatie
De dagelijkse leiding van SWA berust bij het managementteam, onder 
eindverantwoordelijkheid van de directeurbestuurder. De raad van 
commissarissen houdt toezicht op en adviseert de directeurbestuurder. De 
29 medewerkers van SWA bemensen drie afdelingen:
• Verhuur- en Bewonerszaken
• Financiële administratie
• Technische dienst
 
Woningaanbod
Het woningaanbod is zeer gevarieerd: flatwoningen voor jong en oud 
(met zorg-op-maat-concepten), levensloopgeschikte woningen, kleine 
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en ruime eengezinswoningen, senior- en zorggeschikte woningen, 
vrijstaande woningen en 2-onder-1 kap woningen. Wanneer u ons 
gehele woningbezit wilt raadplegen verwijzen wij u naar onze website 
www.woningbouwachtkarspelen.nl. Naast woningen verhuren wij ook 
garageboxen.
 
Contact met SWA
Wanneer u specifieke informatie wenst van de afdeling verhuur en 
bewonerszaken over de verhuur van onze woningen, een gesprek wilt met 
iemand van de technische dienst of van de afdeling financiële administratie 
dan kunt u ons bellen, mailen of langskomen. U bent van harte welkom; wij 
helpen u graag.

Bewonersblad Us Wente
SWA geeft twee keer per jaar het bewonersblad Us Wente uit. In Us Wente 
staat informatie over zaken die op een of andere manier met wonen en 
huren te maken hebben. 

Stichting Contactraad SWA
Sinds 1975 functioneert binnen Stichting Woningbouw Achtkarspelen 
de Stichting Contactraad SWA die bestaat uit 20 huurders. De leden 
vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn als regel de twee, 
door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van commissarissen 
aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met 
de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. 
Een aantal onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd. 

Website
Op de website van SWA, www.woningbouwachtkarspelen.nl, vindt u 
achtergrondinformatie over de woningstichting, contactgegevens, het 
laatste nieuws over de (bouw) activiteiten van SWA en het woningbezit. 
Ook de meest recente nummers van ons bewonersblad Us Wente zijn via 
de site te raadplegen. Bovendien kunt u op de website op bepaalde dagen 
bekijken wat het aanbod van vrijkomende huurwoningen is. U heeft dus 
24 uur per dag toegang tot uitgebreide informatie en bovendien kunt u 
op elk gewenst moment digitaal contact zoeken door bijvoorbeeld een 
inschrijfformulier of een reparatieverzoek in te vullen en te verzenden.
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Huren
Huurovereenkomst
Met iedere huurder is een huurovereenkomst afgesloten. In die huur-
overeenkomst staan zaken als: naam huurder(s), het adres van de 
woning welke wordt gehuurd, huuringangsdatum, huurprijs en de 
eventueel bijkomende kosten en rechten en plichten van huurder en 
verhuurder. De Algemene Huurvoorwaarden ontvangt u als bijlage bij de 
huurovereenkomst. 

Huur betalen; maak het je gemakkelijk
Gemak dient de mens. Daaraan twijfelt niemand. Ook bij het betalen van 
de maandelijkse huur voor uw woning kan gekozen worden voor het 
gemak. Het overgrote deel van onze huurders heeft deze keuze al gemaakt, 
zij hebben SWA gemachtigd hun huur automatisch te incasseren. Jammer 
genoeg doen nog niet alle huurders dat. Aan hen wordt maandelijks een 
acceptgirokaart toegezonden. Ook deze huurders willen we in de toekomst 
graag laten profiteren van het gemak van automatische betaling. De 
gemakken van automatisch betalen zijn:

1. U vergeet nooit te betalen
U kunt nooit vergeten te betalen en voorkomt hiermee het ontstaan 
van huurachterstand. De toestemming om het verschuldigde bedrag 
maandelijks van uw rekening af te schrijven wordt gegeven door middel 
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van het invullen van een machtiging. De machtiging kan, als u dat wilt, 
ook weer worden ingetrokken. De machtigingskaart ligt voor u klaar op 
kantoor. U kunt deze kaart ook telefonisch aanvragen. 

2. Vaste dag in de maand
Wanneer u ons machtigt, wordt de huur omstreeks de vijfde dag van de 
desbetreffende maand afgeschreven. Het saldo op uw bank- of girorekening 
dient op dat moment toereikend te zijn. Als dit niet het geval is wordt u 
alsnog verzocht de huur van de betreffende maand aan ons over te maken. 

3. Altijd het juiste bedrag
Het is natuurlijk ook mogelijk uw bank de opdracht te geven maandelijks 
de verschuldigde huur over te maken of dat u via internetbankieren de 
huur maandelijks overmaakt. Bij een wijziging van het huurbedrag dient u 
dit tijdig door te geven aan uw bank of via telebankieren het huurbedrag te 
wijzigen. Wanneer u ons machtigt, is dit niet nodig. Wij incasseren altijd het 
juiste bedrag, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.
Maak het u zelf gemakkelijk, bel en machtig ons om de huur automatisch 
van uw rekening af te laten schrijven. De afdeling administratie is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur 
en 13.00 tot 14.30 uur en vrijdagochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur via 
telefoonnummer (0511) 549511.

Huurachterstand. Wat nu?
Wanneer u door omstandigheden niet aan uw betalingsverplichting kunt 
voldoen, is het verstandig direct contact met ons op te nemen om een 
betalingsafspraak te maken. Hoe eerder, hoe beter. Dat is zowel in uw eigen 
als in ons belang. Samen kunnen we dan een passende betalingsregeling 
treffen. Wanneer een achterstand oploopt, wordt de huurvordering 
overgedragen aan de deurwaarder. De bijkomende kosten zijn aanzienlijk 
en komen voor uw rekening. Wij doen ons best te voorkomen dat de 
kosten voor u verder oplopen dan noodzakelijk is, maar daarbij hebben wij 
wel uw medewerking nodig. 

De procedure die wij hanteren bij een achterstand is als volgt;
• Wanneer u als huurder een maand niet heeft betaald, ontvangt u van 

ons een schriftelijke herinnering om binnen 10 werkdagen alsnog de 
huur over te maken.

• Halverwege de maand bekijken wij nogmaals of we de huur hebben 
ontvangen, is dit niet het geval dan ontvangt u een tweede herinnering 
van ons.

• Bij een achterstand van twee maanden (of een structurele achterstand 
van een maand), ontvangt u van ons een strengere aanmaningsbrief. 
Een achterstand van twee maanden is een serieuze zaak, dat is dan ook 

Kunt u uw huur niet meer betalen? 
Neem direct contact met ons op. Alleen samen 

kunnen we tot een oplossing komen!
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de reden dat wij u in dat geval aanmelden bij het Dorpenteam. Wat het 
Dorpenteam zoal doet en wat het voor u kan betekenen, leest u verderop. 

• Bij een huurachterstand van drie maanden, ontvangt u van ons nog 
een laatste aanmaning om binnen 14 werkdagen de achterstand te 
voldoen. Wanneer u hier geen gehoor aan geeft, zal de vordering 
worden overgedragen aan de deurwaarder.  Voordat wij de vordering 
daadwerkelijk doorsturen naar de deurwaarder, is er overleg met het 
Dorpenteam. 

Voorkom deze problemen en neem tijdig contact met ons op. Alleen 
samen kunnen wij tot een oplossing komen!

Dorpenteam en jeugdteam
Dorpenteam
Bij het dorpenteam kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, wonen 
en zorg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over hulp in de huishouding, omgaan 
met een beperking, eenzaamheid, relatieproblemen of financiën? Neem 
dan contact op met het dorpenteam. Op www.tichtbyelkoar.nl leest u meer 
over het Dorpenteam. Het telefoonnummer is (0511) 460 767. 

Jeugdteam
Bij het jeugdteam kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden 
en opgroeien. De gezinswerkers ondersteunen jeugdigen tot 18 jaar 
en hun ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn. Heeft u 
hulp of ondersteuning nodig op gebied van opvoeden en opgroeien? 
Neem dan contact op met het Jeugdteam. Op www.cjgachtkarspelen-
tytsjerksteradiel.nl leest u meer over het Jeugdteam. Het telefoonnummer 
is 088 533 53 88.

Huurtoeslag
De Belastingdienst, afdeling Toeslagen, doet de uitvoering van de 
huurtoeslag. Wanneer u denkt voor huurtoeslag in aanmerking te komen, 
dan kunt u hiervoor een aanvraagformulier opvragen bij de Belastingdienst, 
telefoon 0800-0543 of via www.toeslagen.nl. Wanneer u telefonisch contact 
opneemt, houd dan uw Burgerservicenummer bij de hand.
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Leefbaarheid
Burenoverlast; maak het bespreekbaar
Het dicht op elkaar wonen en samenleven in Nederland heeft tot gevolg 
dat je elkaar hoort en ziet, ook omdat iedereen zo zijn eigen gewoontes 
heeft. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, 
karakter en hobby´s kunnen leiden tot irritaties tussen buren. Veel van deze 
irritaties hebben te maken met lawaai. Waar de één zich aan ergert, haalt 
de ander zijn schouders voor op. Belangrijk is dat u zich realiseert dat u als 
buurtgenoten samen verantwoordelijk bent voor het woonklimaat in uw 
directe omgeving. Het is ook uw maatschappelijke plicht uw buurtgenoten 
aan te spreken als u zich stoort aan bepaald gedrag.

Vriendelijk gesprek lost veel op
Vaak blijkt dat de mensen zich er niet van bewust zijn dat zij hun buren 
hinderen. Onbegrip en onwetendheid zijn dus belangrijke factoren bij 
(geluids)hinder. Juist daarom kan een vriendelijk gesprek meer oplossen 
dan een boze reactie. Vaak wachten mensen te lang, kroppen hun ergernis 
op en exploderen dan in een woede uitbarsting die de relatie met de buren 
meer kwaad dan goed doet. Daarentegen kan een rustig gesprek bij een 
kopje koffie zeer verhelderend werken. In een sfeer van wederzijds begrip 
kunt u met positieve suggesties komen het overlastprobleem de wereld uit 
te helpen. Probeer duidelijke en concrete afspraken te maken. Zo wordt het 
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probleem goed aangepakt en bij herhaling van de overlast kunt u op deze 
afspraken terugkomen.

Soms is verdere actie nodig
Stap niet gelijk met uw klacht naar de verhuurder, gemeente of politie. Pas 
als uw eigen vriendschappelijke pogingen op niets zijn uitgelopen kunt 
u ook ons vragen te bemiddelen. Voordat wij een bemiddelingspoging 
ondernemen stellen wij de voorwaarde dat de klachten schriftelijk bij ons 
worden gemeld. In deze brief willen wij antwoord op de volgende vragen:
• waaruit de overlast bestaat
• wie de veroorzaker is van de overlast
• wanneer doet de overlast zich voor en hoe vaak
• wat heeft u gedaan om de overlast op te lossen

Bemiddelen betekent dan dat wij samen met u en de buren proberen 
tot een oplossing te komen. In extreme gevallen, zoals bij geweld, is het 
verstandig de politie zo spoedig mogelijk in te schakelen.

Tuinonderhoud
Net als u vindt SWA het belangrijk dat uw straat er goed en verzorgd uitziet 
De sfeer en de uitstraling van de buurt wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de tuinen. Niet of slecht onderhouden voor- en achtertuinen 
geven de buurt een negatieve uitstraling. Hoe een tuin is ingericht, 
bepaalt u natuurlijk zelf. Wel is de huurder verplicht de tuin behorende bij 
de woning netjes te onderhouden. Het regelmatig maaien van het gras, 
snoeien van struiken en bomen is dus noodzakelijk. Afscheidingsheggen 
moeten regelmatig geknipt worden. Niet alleen de hoogte kan een 
probleem zijn, ook de breedte. Heggen langs het algemeen pad kunnen 
vooral bij nat weer hinderlijk zijn, als deze te breed worden.

De opzichters rijden regelmatig door uw straat en kijken of de tuinen er 
netjes en verzorgd bij liggen. Als u uw tuin niet netjes onderhoudt, krijgt u 
een brief met het verzoek uw tuin binnen een gestelde termijn in orde te 
maken. Wanneer u na meerdere verzoeken uw tuin nog niet op orde heeft, 
laat SWA de werkzaamheden op uw kosten uitvoeren.
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Beleid bij hennepteelt
Via de media ontvangt u bijna dagelijks berichten over hennepteelt 
in woningen, schuren, loodsen en garageboxen. Naast het telen van 
hennep, is het in Nederland ook wettelijk verboden deze te bewerken, 
te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren. SWA heeft 
ook het Hennepconvenant Noord Nederland ondertekend. Naast de 
woningcorporaties en de gemeenten nemen de netbeheerders, politie, 
UWV en waterleidingbedrijven deel aan het convenant.

De verboden kwekerij heeft gevaarlijke gevolgen
Het kweken van hennep kan niet zonder warmteproducerende apparatuur 
met als gevolg een hoog stroomverbruik. Veelal wordt de stroom illegaal 
afgetapt. Door het aftappen van stroom ontstaat een zeer brandgevaarlijke 
situatie. Uit opgave van de brandweer blijkt dat veel (woonhuis)branden 
het gevolg zijn van hennepteelt in of bij de woning. Bij brand als gevolg 
van een hennepkwekerij zijn verzekeringsmaatschappijen niet verplicht 
hun klanten schadeloos te stellen. 
In de vochtige en warme ruimten waar hennep gekweekt wordt, gedijen 
schimmels zo goed dat wanden, muren, plafonds en vloeren aangetast 
worden. Hierdoor gaat de technische staat van de woning achteruit zonder 
dat de verhuurder daar invloed op kan hebben. Ook zorgt stankoverlast en 
aanloop van allerlei mensen geregeld voor overlast in een buurt.

SWA verbiedt het kweken van hennep in haar woningen 
Wij willen dat onze bewoners veilig kunnen wonen. SWA zal dan ook bij 
signalering van hennepteelt in of bij haar woningen, hiervan melding 
maken bij de politie en direct een ontruimingsprocedure starten tegen de 
huurder. Als huurder bent u ook verantwoordelijk voor uw medebewoners. 
Met andere woorden, ook wanneer een inwonend persoon hennep 
teelt in of bij de woning, zoals in de schuur, volgt bij ontdekking een 
ontruimingsprocedure en ontbinding van de huurovereenkomst.

Wanneer u een vermoeden heeft dat in uw omgeving in een van onze 
woningen sprake is van een hennepkwekerij, aarzel dan niet de politie en 
SWA in te lichten.
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Onderhoud 
Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u elke werkdag melden tussen 08.30 uur en 11.30 
uur op telefoonnummer 0511-543434. Ook kunt u reparatieverzoeken 
doorgeven via onze website www.woningbouwachtkarspelen.nl.

Dringende reparatieverzoeken buiten kantooruren
Wanneer er buiten kantoortijden een storing in de gasleiding, waterleiding 
of elektrische installatie ontstaat en onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is, 
kunt u bellen naar 06-23403201.

Voor storing aan de centrale verwarming kunt u contact opnemen met 
EnergiewachtGroep, telefoonnummer 0800-0825.

Voor verstoppingen in riolering en goten kunt u contact opnemen met 
Van der Velden Rioleringsbeheer, telefoonnummer 050-3138822.

Glasschade
Als u via SWA verzekerd bent tegen glasschade kunt u uitsluitend contact 
opnemen met onderstaande bedrijven:
Borger  Augustinusga 0512-351500
Walda  Surhuisterveen 0512-361454
Tiemersma Buitenpost 0511-541362
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Vervangingen, welke het gevolg zijn van moedwillige vernielingen, zijn 
voor eigen rekening. 

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de voorwaarden van de 
glasschaderegeling, welke u ontvangen heeft bij het tekenen van de 
huurovereenkomst.

Woningaanpassingen
Het beleid van de overheid is erop gericht mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen. Soms is het noodzakelijk, gezien de leeftijd 
en/of een lichamelijke beperking van een huurder, een aanpassing in een 
woning aan te brengen om dit beleid vorm te geven. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met Dorpenteam, telefoonnummer (0511) 460 767.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Wanneer u in uw woning iets wilt aanpassen, bijvoorbeeld een 
schoorsteenmantel of een tussenwand verwijderen, heeft u toestemming 
nodig van SWA. Wij adviseren dit schriftelijk aan te vragen bij ons. Wanneer 
u de aanvraag heeft ingeleverd, krijgt u een brief thuis gestuurd waarin de 
onderstaande spelregels staan vermeld. Het is dan de bedoeling dat u de 
brief voor akkoord getekend terug stuurt naar ons.

Spelregels van SWA
Wij adviseren u om de door ons gemaakte spelregels op te volgen. Hiermee 
voorkomt u dat wij bezwaar maken tegen uw verbouwingsplannen. 

Hieronder zijn ze voor u op een rijtje gezet. 
1. Het onderhoud van het gebouwde blijft voor uw rekening. 
2. Het is in uw en in ons belang dat het verbouwde onderdeel in uw 

woning keurig wordt afgewerkt en onderhouden. 
3. Houdt u er bij een eventuele verhuizing rekening mee dat u géén 

invloed kunt uitoefenen op wie de volgende huurder wordt.
4. Wij verwachten bij een eventuele verhuizing, dat een volgende huurder 

geen nadeel ondervindt. 
5. Bij schade aan de woning, veroorzaakt door de bouw van het 

aangevraagde, repareert u de schade. U zorgt ervoor dat omwonenden 
tijdens de bouw geen overlast ondervinden van uw werkzaamheden. 

6. U zorgt zelf voor verzekering van het object (opstalverzekering). 
7. Wij verwachten van u dat ons personeel altijd de mogelijkheid behoudt 

om voorkomende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan goten, 
kozijnen, elektrische installatie, ventilatie en dergelijke. 

8. Wij adviseren u ook om alle aanwijzingen van onze technische dienst op 
te volgen.

9. Zodra de aanpassing gereed is, dient u dit schriftelijk aan SWA door te 
geven. Wij maken daarna een afspraak met u om de ZAV te inspecteren.
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Asbest
In woningen gebouwd voor 1996 kan asbest voorkomen. In de meeste 
gevallen zit het op plekken waar het weinig kwaad kan. Toch vinden we het 
belangrijk om u te vertellen waar u asbest tegen kunt komen, zodat u er 
rekening mee kunt houden. 
Het materiaal was populair omdat asbest rotvrij, goedkoop en onbrandbaar 
is. In onze woning komt asbest voor in cementgebonden producten. De 
asbestvezels die zijn verwerkt in cementgebonden producten komen 
alleen vrij wanneer het product wordt bewerkt, zoals bij zagen, schuren, 
slijpen of boren. Zolang er geen vezels vrijkomen is er geen risico voor de 
gezondheid.

Waar kunt u asbest aantreffen?
Asbest kan onder andere zitten in ventilatiekanalen, spouwmuren, 
dakplaten, golfplaten, bloembakken,  geveldoorvoeren, rookgasafvoeren, 
omtimmeringen van geisers, sudderplaatjes van kooktoestellen, riolering, 
waterleiding en vloerzeil. Tijdens planmatig onderhoud wordt, waar 
mogelijk, het asbest verwijderd. 

Sinds de jaren 90 is er door SWA geen asbest meer toegepast in 
nieuwbouw en groot onderhoud. Daarna is op grote schaal al veel asbest 
op verantwoorde wijze uit de woningen verwijderd. Alle asbest hebben we 
niet kunnen verwijderen, maar zolang u niet grootscheeps gaat verbouwen 
loopt u geen risico.

Overname
Het is niet toegestaan asbesthoudende- en of asbestgelijkende zaken over 
te doen aan de volgende huurder. Denkt u hierbij aan zaken als, golfplaten 
op garages/bergingen.

Wij adviseren u graag
Twijfelt u over asbest, belt u dan gerust met onze onderhoudsafdeling. De 
medewerkers van SWA zijn opgeleid om deskundig met asbest om te gaan. 
Telefoon 0511-543434. Wij adviseren graag wat u het beste kunt doen.
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Buitensluiting: u kunt uw huis niet meer in
Het kan iedereen een keer gebeuren, u staat buiten en de deur waait 
dicht. Of u heeft haast, verlaat de woning en vergeet de sleutels. Er wordt 
in dergelijke gevallen nog wel eens gedacht dat SWA sleutels heeft. Dit is 
niet het geval: wij hebben geen sleutels van de woningen! Wij adviseren 
u daarom een extra sleutel achter te laten bij bijvoorbeeld buren of 
familieleden. Wanneer u ons belt dan kunnen wij u helpen om de deur te 
openen en zo nodig de sloten te vervangen. Het is wel goed om te weten 
dat de kosten aan u worden doorberekend. 

Rookkanalen
Een aantal woningen van SWA hebben in de woonkamer een rookkanaal 
dat tot in de schoorsteen doorloopt. Deze kanalen stammen uit de tijd dat 
woningen niet standaard werden voorzien van centrale verwarming en 
waren bedoeld als rookgasafvoer voor gebruik in combinatie met lokale 
verwarming door gaskachels.
De temperatuur van de rookgasafvoer van de kachels was laag. Wordt nu 
zo’n gaskachel kanaal gebruikt voor rookgasafvoer van een openhaard, 
hout- of palletkachel, dan ontstaat er een gevaarlijke situatie. Deze 
rookgassen kunnen een zeer hoge temperatuur bereiken en dit levert 
meerdere directe gevaren op: rooklekkage en brandrisico. 
Wanneer u in uw woning een openhaard, hout- of palletkachel in gebruik 
wilt nemen, dient u dit schriftelijk aan te vragen. De kanalen dienen te 
voldoen aan de geldende veiligheidseisen en ook jaarlijks schoongemaakt 
te worden. Daarnaast mag het gebruik geen gezondheidsrisico’s of overlast 
voor uw omwonenden opleveren.

Legionellapreventie (veteranenziekte)
Legionella besmetting kan de zogeheten veteranenziekte veroorzaken. 
Legionellabacteriën kunnen zich vormen in een voorraadvat voor warm 
water (bijvoorbeeld een boiler) als deze op een te lage temperatuur afgesteld 
staat. Daarom moet de temperatuur minimaal 60 graden Celsius zijn.
Als u langer dan een week weg bent, kan de bacterie zich ook vormen in 
het stilstaande water in de leidingen. Om het ontstaan van legionella te 
voorkomen, is het dus gewenst dat u degene die voor uw post en planten 
zorgt, vraagt om eens per week alle kranen goed door te spoelen. Dat is 
zeker van belang bij langdurige vakanties of ziekenhuisopname.
Na terugkomst is het voor alle zekerheid ook aan te bevelen om de 
leidingen goed door te spoelen. Dat doet u door de koude en warme kraan 
op alle tappunten een minuut voluit open te zetten. Legionellabacteriën 
die zich eventueel gevormd hebben, worden dan weggespoeld. Voor de 
douche geldt: leg de douchekop in een emmer zodat er geen nevel in de 

Wij hebben geen sleutels van onze woningen. 
Zorg er daarom altijd voor dat u een extra 

sleutel achterlaat bij bijvoorbeeld buren of familie.
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lucht komt. Zorgt u er bovendien voor dat u de dampen niet inademt. Bent 
u van plan langer dan 1 week de douche niet te gebruiken, laat dan ook het 
water uit de doucheslang en douchekop lopen.

Uw inboedel goed verzekeren
Het kan iedereen overkomen: brand in de woning. In zo´n situatie zult u 
zich wellicht afvragen: heb ik wel een inboedelverzekering en ben ik wel 
voldoende verzekerd? In dit verhaal staan wij hier graag even bij stil.

Er is een aantal vormen van inboedelverzekering, die wat betreft de 
dekking variëren. Uw verzekeringsadviseur kan u daar alles over vertellen. 
Het is trouwens goed zo nu en dan uw polis eens na te kijken en te 
controleren of u (nog) wel voldoende bent verzekerd tegen schade aan 
uw inboedel. Waar de ene verzekeringsmaatschappij keurig betaalt bij 
een plotselinge lekkage uit een rioolbuis, komt het voor dat een andere 
maatschappij, ondanks de uitgebreide dekking, alle waterschade uitsluit.

Bij een brand gaat er echter vaak meer verloren dan uitsluitend de 
inboedel. U kunt allerlei verfraaiingen in, aan of rondom uw woning 
hebben aangebracht zoals een houten plafond, een luxe keuken, een niet 
–verhuisbare parketvloer, een aanbouw (met toestemming van SWA) of 
een tuin met een prachtige vijver. Dit soort aangebrachte verfraaiingen 
noemt men ‘huurdersbelang’. Dit huurdersbelang is meestal verzekerd op 
een uitgebreide inboedelverzekering; binnen het verzekerde bedrag is 
vaak 10% van de verzekerde som meeverzekerd. Maar dit is niet bij elke 
verzekeraar zo.

Stel dat u voor € 35.000,- bent verzekerd, dan bedraagt het 
‘huurdersbelang’ bij 10% € 3.500,-. Wanneer er nu schade is opgelopen 
aan bijvoorbeeld de luxe keuken, dan is dat meeverzekerd binnen deze 
inboedelverzekering. Let wel: deze schade kunt u niet verhalen op SWA.

Bent u (nog) wel voldoende verzekerd? 
Controleer zo nu en dan uw polis!
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Wij adviseren u de verzekeringsvoorwaarden op dit punt te checken en 
eens met uw verzekeringsadviseur te praten!

Tevreden klanten
Uiteraard streven wij er naar onze huurders zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Toch gaat er ook wel eens iets niet naar wens. In dit artikel kunt 
u lezen hoe u kunt handelen, indien u niet tevreden bent over onze 
dienstverlening of over onze medewerkers.

Reparatieverzoeken
Wanneer medewerkers van SWA (of medewerkers van aannemers, 
die voor SWA werken) een reparatie in een woning uitvoeren, is het 
simpele uitgangspunt van SWA er op gericht, dat wij na afloop van die 
reparatie een gewaardeerde klant met een tevreden gevoel in de woning 
achterlaten.
Wij streven er zoveel mogelijk naar geen “nawerk” te hebben en alles in 
één keer op te lossen. Wij trachten ook de reparatie zo spoedig mogelijk 
na melding te verhelpen. De rommel, die we soms moeten maken om de 
reparatie uit te voeren, wordt zoveel mogelijk opgeruimd. 

U ziet het onze uitgangspunten zijn prima voor elkaar. Regelmatig 
hebben wij hierover ook gesprekken met onze medewerkers en 
aannemers. En toch gaat er wel eens iets mis!

U bent niet tevreden over de uitvoering?
Wacht dan niet af, maar vertel het ons! Wij vragen u om in een dergelijk 
geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze 
opzichters (Kloosterman, Van Houten of Rozema) op telefoonnummer 
0511-543434 tussen 08.30 en 11.30 uur en wij zeggen u toe dat één van 
deze opzichters binnen 48 uur de kwestie bij u thuis komt bekijken.

Nog niet naar genoegen?
Mocht u na dit bezoek nog niet tevreden zijn, dan vragen wij u (wederom 
zo spoedig mogelijk) contact op te nemen met de manager Technische 
Dienst (Van der Werf ). Hij neemt binnen 48 uur contact met u op.

Daarna nog niet naar uw zin?
Schrijf dan een brief naar de “Klachtencommissie van de SWA” (Postbus 9 
9285 ZV Buitenpost). Deze commissie stelt een onderzoek in en u krijgt 
de beslissing thuis gestuurd.

Bent u tevreden over SWA? Vertel het anderen!
Heeft u klachten over SWA? Vertel het ons!

Wij willen de klant na een reparatie
met een tevreden gevoel achterlaten!
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Verhuizen
Wanneer u gaat verhuizen dan moet u een aantal zaken regelen zoals 
bijvoorbeeld:

Het opzeggen van de huurovereenkomst
Bij verhuizing dient u de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. De 
opzegtermijn is minimaal een maand. Let wel: hoe eerder u opzegt, des 
te meer kans er is dat de volgende huurder bekend is voor u verhuist. In 
dat geval kunt u afspraken maken over overname. Voor het opzeggen 
van de huurovereenkomst kunt u ook op ons kantoor terecht. Heeft u een 
medehuurder dan moet deze de opzeggingsbrief medeondertekenen. Na 
de opzegging ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Meld de 
verhuizing ook bij de energiebedrijven en de afdeling burgerzaken van de 
gemeente.

Een andere woning
Om voor een andere huurwoning van SWA in aanmerking te kunnen 
komen, kunt u zich bij ons laten inschrijven als woningzoekende. Dit kunt u 
doen via onze website, maar u mag ook langs komen op ons kantoor.
Wanneer u zich heeft laten inschrijven en het inschrijfgeld heeft voldaan, 
ontvangt u van ons hiervan een schriftelijke bevestiging. Op onze 
website kunt u 1 x per 14 dagen het woningaanbod bekijken en via een 
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voorkeursbon kunt u uw voorkeur voor een woning doorgeven. Let wel: 
dit is niet noodzakelijk. De toewijzing van huurwoningen vindt plaats op 
voordracht van de Woning Toewijzing Commissie. Bij toewijzing houdt 
de commissie rekening met de volgende criteria: datum van inschrijving, 
huurprijs in verhouding tot uw inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, 
de reden van de aanvraag, buurtopbouw en de door het Ministerie 
vastgestelde richtlijnen met betrekking tot het passend toewijzen.

5.2 Uitleenservice SWA
Als extra service bieden wij alle huurders van een SWA-woning de 
mogelijkheid gratis gebruik te maken van onderstaande materialen:

• behangtafel
• behangstomer
• kamersteiger
• aanhangwagen met huif 
• steekkar

Reserveren
U kunt één of meerdere van deze hulpmiddelen bij ons voor een bepaalde 
dag of dagdeel reserveren, met een maximum van 3 dagen. Reserveren kan 
telefonisch tijdens kantooruren bij SWA. Bij uitgifte van de materialen dient 
een waarborgsom te worden betaald van € 50,-- voor de aanhangwagen en 
€ 25,-- voor de overige hulpmiddelen. Bij onbeschadigd gebruik krijgt u de 
waarborgsom retour.

Gaat u verhuizen? Zeg uw huur op tijd op. 
Des te meer kans dat u met de volgende huurder 

afspraken kunt maken over overname.



www.woningbouwachtkarspelen.nl


