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Wonen

Meld het ons!

De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen.

Bent u niet tevreden?



Bent u niet tevreden?

Wat er ook aan de hand is, meld uw klacht zo snel mogelijk bij SallandWonen 
nadat de ontevredenheid is ontstaan. Vaak helpt het als u uw klacht bespreekt 
met de medewerker die erbij betrokken is. De medewerker kan dan misschien al 
direct het probleem oplossen. U kunt uw melding telefonisch bespreken met de 
betrokken medewerker of een afspraak maken. Is het niet mogelijk om uw 
ontevredenheid met de medewerker te bespreken of komt u er samen niet uit, dan 
kunt u uw melding schriftelijk indienen bij SallandWonen.

SallandWonen doet haar uiterste best om haar klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Toch kan er altijd iets verkeerd gaan.  Misschien bent u niet 
tevreden over hoe u bent behandeld of heeft u een klacht over de dienstverlening.

Meer informatie over de klachtenafhandeling bij SallandWonen vindt u op onze 
website www.sallandwonen.nl, door in het zoekveld ‚klacht’ in te typen. 

In deze folder leest u wat u met uw klacht kunt

Heeft u een klacht, dan horen we die graag. Als

we onze dienstverlening verbeteren. Met alle
klachten gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om.

Klachten zijn welkom

doen.

we weten waar u ontevreden over bent, kunnen

Eerst naar de woningcorporatie

De woningcorporatie moet binnen zes weken op uw klacht reageren. Als de

weken reageert, dan kunt u terecht bij de Klachtenadviescommissie.
corporatie uw klacht niet naar tevredenheid heeft behandeld of niet binnen zes
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De drie Zwolse woningcorporaties DeltaWonen, SWZ, Openbaar Belang, Beter 
Wonen IJsselmuiden, Woningstichting VechtHorst te Nieuwleusen, Stichting Beter 
Wonen Vechtdal te Hardenberg, Stichting Wetland Wonen te Vollenhove en 
SallandWonen hebben gezamenlijk één klachtenadviescommissie. Dit is een 
onafhankelijke commissie die uit maximaal zes personen bestaat. Naast een 
voorzitter en vicevoorzitter heeft de Klachtenadviescommissie tenminste twee leden 
die voorgedragen zijn door de bewonersvertegenwoordigingen van de vijf corporaties.

Het gesprek

Klachtenadviescommissie

Binnen drie weken nadat de Klachtenadviescommissie uw klacht heeft ontvangen, 
wordt de uitnodiging voor een hoorzitting aan u verzonden. Dit is een gesprek met u, 
minimaal twee leden van de commissie en een afgevaardigde van de 
woningcorporatie. Minimaal 10 werkdagen voor de geplande datum ontvangt u een 
schriftelijke uitnodiging voor de hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten aan de Klachtenadviescommissie. 
Ook de woningcorporatie geeft een toelichting op haar schriftelijke reactie. Als u wilt, 
mag u zich laten bijstaan door een adviseur. Dat is een persoon die u zelf meeneemt. 
U mag dus altijd iemand meenemen naar de hoorzitting, hij of zij kan voor u het woord 
voeren of u helpen bij het verwoorden van uw klacht. Als u liever niet zelf naar de 
hoorzitting komt, kunt u een vertegenwoordiger sturen. Als dat nodig is, mag de 
Klachtenadviescommissie getuigen of deskundigen uitnodigen. Is dit het geval, dan 
informeert zij u hierover in de uitnodiging.
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Het advies van de Klachtenadviescommissie wordt in de regel overgenomen door 
de directie, tenzij SallandWonen zwaar wegende redenen heeft om hier van af te 
wijken.

Na de hoorzitting bespreekt de Klachtenadviescommissie de klacht, de 
toelichtingen en de adviezen die zij daarover heeft gehoord. Deze bespreking is 
besloten; alleen de leden van de commissie zijn hierbij aanwezig. Binnen twee 
weken na de behandeling van uw klacht brengt de commissie advies uit aan de 
directie van SallandWonen. Binnen 5 werkdagen neemt de directie een beslissing. 
Daarna krijgt u binnen een week schriftelijk het advies van de 
Klachtenadviescommissie met de beslissing van de directie.

De uitkomst
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- De klacht de jaarlijkse huurverhoging of verhoging van de servicekosten
 betreft

- U de klacht niet eerst heeft voorgelegd aan de woningcorporatie

woningtoewijzing en dienstverlening.

De Klachtenadviescommissie kan uw klacht niet behandelen als:

Zodra de Klachtenadviescommissie uw klacht heeft ontvangen, krijgt u binnen een 
week een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarna beoordeelt de 
Klachtenadviescommissie of zij uw klacht in behandeling kan nemen.

zes weken na deze termijn doen.

Naar de
Klachtenadviescommissie

Als de woningcorporatie uw klacht niet naar tevredenheid heeft behandeld, of niet

Secretariaat klachtenadviescommissie

7451 CC HOLTEN

U kunt uw klacht sturen naar:

schriftelijk indienen bij de Klachtenadviescommissie. Dat moet u wel binnen
binnen zes weken reageert, kunt u uw klacht binnen zes weken na deze termijn

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie?

Zo werkt het

Oranjestraat 10

Uw klacht moet gaan over het handelen van de woningcorporatie. Daaronder vallen
bijvoorbeeld planmatig of groot onderhoud, uitvoeren van reparatieverzoeken,
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Klachtenadviescommissie. Klanten zijn huurders, medehuurders, 
woningzoekenden die zijn ingeschreven bij SallandWonen, bewonerscommissies, 
kopers van huurwoningen, individuele klanten of instanties die een dienst afnemen 
bij de woningcorporatie, Vereniging van Eigenaren en huurdersverenigingen.

Wie kan een klacht indienen?

De  is er voor de klachtenbehandeling van klanten van Klachtenadviescommissie
SallandWonen en is een onafhankelijk orgaan. Alle klachten worden vertrouwelijk 
behandeld. Het reglement van de  ligt ter inzage op het Klachtenadviescommissie
kantoor van SallandWonen.

Iedereen die klant is bij SallandWonen kan gebruikmaken van de

- Dezelfde klacht ook in behandeling is genomen bij een andere instantie,   
zoals de Huurcommissie of de rechter
- De klacht gaat over een onderwerp dat uw belang niet rechtstreeks   
schaadt
- De  vindt dat de woningcorporatie onvoldoende  Klachtenadviescommissie
gelegenheid heeft gehad om uw klacht te behandelen

- Het om een klacht gaat waarvoor andere instanties bemiddelen.
- De klacht anoniem is ingediend
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E-mailadres: info@sallandwonen.nl

Openingstijden:

Telefoonnummer: 0572 348 348

Bezoekadres

Adresgegevens SallandWonen

Website: www.sallandwonen.nl

8100 AD RAALTE

8102 CC RAALTE

Postadres
Postbus 180

Domineeskamp 1

maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur

Na 12.00 uur zijn wij alleen geopend op afspraak.



SallandWonen

Domineeskamp 1

8102 CC  Raalte

Postbus 180

8100 AD Raalte

T: 0572 348348

info@sallandwonen.nl

www.sallandwonen.nl

Uitgave
januari 2018/2021


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9

