
Welkom 
in uw 

woning! 

checklist
voor uw 

verhuizing



U bent vast druk met verhuizen
Om niet te vergeten!

 
Verhuizing doorgeven bij de gemeente. Zij geven het door bij de overige
overheidsinstanties en de afvalophaaldienst (Rova) 

Toeslag(en) aanvragen bij de Belastingdienst 

Aanmelden voor gas/water/licht/tv/internet

Regel dat u een inboedel- en WA-verzekering heeft

Maak als huurder een account aan op MijnSallandWonen op de website
sallandwonen.nl. En regel hier zelf 24/7 al uw huurderszaken, zoals
huurbetalingen, contactgegevens wijzigen en een reparatieverzoek indienen 

Wilt u iets veranderen in uw woning? Zelf klussen? Of door ons laten doen?
Vraag dit altijd eerst aan via onze website bij: 'Woningaanpassing aanvragen'

Nu u een nieuwe woning heeft, staat u niet meer ingeschreven als
woningzoekende. Opnieuw inschrijven kan op: woningzoeken.sallandwonen.nl 

Geef uw nieuwe adres door bij alle bedrijven, organisaties en verenigingen
waar u klant of lid bent of post van ontvangt

U kunt ervoor kiezen om aan te sluiten bij een van de beide
huurdersbelangenorganisaties

Onze website www.sallandwonen.nl geeft antwoord op vrijwel al uw vragen 
en u kunt 24/7 zelf uw huurderszaken regelen via MijnSallandWonen



Wanneer u
uw woning schoon

en droog houdt
voorkomt u schimmel

en ongedierte.

 

Een tuin met veel groen en
weinig tegels (grijs)

voorkomt wateroverlast en is
koeler bij zomerhitte. 

Frisse lucht is gezond.
Zet daarom dagelijks 
even een raam open. 

En zet het ventilatiesysteem hoger 
tijdens het koken of douchen.

 
 

En maak kennis met
uw buren, samen

maken we een
fijne buurt!

 

In en om uw woning
Welkom in uw woning. Wat fijn dat u bij ons huurt.

Onze wijkopzichter en woonconsulent geven u
een aantal tips voor fijn wonen.

Vragen?
Vraag het uw wijkteam

Licht doet ons
goed. Doe dagelijks

uw gordijnen
open.



Openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag 8.00 - 16.30 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Bezoekadres
Domineeskamp 1
8102 CC Raalte

Telefoonnummer: 0572 - 348 348
Website: sallandwonen.nl
E-mail: klantencentrum@sallandwonen.nl

Is er iets stuk in uw woning? U kunt 24/7 een reparatieverzoek indienen via onze website. 
Dan maakt u zelf een afspraak, wanneer het u uitkomt, in de agenda van onze vakman. 

Voor onderstaande reparatieverzoeken 
kunt u rechtstreeks bellen met:

Storing cv-ketel
Installatie Techniek Raalte (ITR)
0572 353 225

Verstopping riool en afvoeren
Ontstoppingsbedrijf Van Riel
0570 531 407

Glasschade
De glaslijn
0800 020 50 50

Storing watermeter of hoofdkraan
Vitens
0800 0359

Voor overige spoedreparaties buiten kantoortijd 
kunt u altijd bellen met 0572 – 348 348. U wordt dan 
doorverbonden met de Meldkamer. Zij helpen u graag verder.


