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Uitnodiging
Mooiland on Tour

Donderdag 29 september tussen 18.00 en 20.30 uur
Schouwburg Cuijk |  Grotestraat 62 Cuijk
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We zijn er
voor u!



www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 10
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Zien we u ook?
Heeft u al nagedacht over uw woontoekomst?
Of u nu al huurder van Mooiland bent of niet, uw (woon)wensen kunnen veranderen als u
ouder wordt. Veel van onze woningen wijzen wij toe op basis van inschrijfduur. Daarom is het
belangrijk dat u ingeschreven staat. Wij helpen u graag tijdens Mooiland On Tour met uw
gratis inschrijving, het instellen van uw tipbericht of vragen over passend toewijzen.

Wilt u uw woonzaken graag online regelen via 'Mijn thuis'?
In 'Mijn thuis' regelt u als huurder van Mooiland 24/7 eenvoudig, snel én veilig uw woonzaken
en heeft u toegang tot uw huurgegevens. Wilt u een reparatie melden, uw contactgegevens
wijzigen of online betalen? Dit èn meer is mogelijk via 'Mijn thuis'. Wij helpen u graag op weg!

Praat mee, en maak zelf het verschil in uw buurt.
Samen met de onafhankelijke huurdersbelangenverenigingen praten we over onze activiteiten
in gemeente of in onze wooncomplexen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het huurbeleid,
projectmatig onderhoud, servicekosten of nieuwbouw en verduurzaming. Waar zijn de
huurdersbelangenverenigingen nu actief, waar kunt u terecht? Deel uw vragen en ideeën! 

Heeft u een idee voor uw wijk?
Wilt u bijvoorbeeld graag meer groen in de wijk, een koffie uurtje organiseren of een bankje
voor ontmoetingen met buurtbewoners? Wij horen uw ideeën graag!
 

Langer zelfstandig thuis wonen met ons oppluspakket.
Soms kunnen kleine dingen in huis voor ongemak zorgen. Een te laag toilet bijvoorbeeld. Zulke
ongemakken zijn eenvoudig op te lossen met ons gratis Oppluspakket. U kiest zelf voor
oplossingen die uw woning weer comfortabel maken. Het Oppluspakket is voor huurders vanaf
65 jaar en voor mensen met een fysieke beperking. Kom kijken naar onze stand en de
mogelijkheden!

Huurder of geen huurder? Bezoek onze informatiemarkt, we staan klaar voor iedereen!


