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NIEUW
Een brand
zit in een
klein hoekje
Bij Mooiland zien we graag dat u prettig en veilig woont.
Omdat ongelukken in kleine hoekjes schuilen, geven we u
graag wat tips. Zo zorgt u zelf voor een veilig huis.
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Ruikt u ergens een gaslucht? Dan is een
controle verstandig. Bel de netbeheerder
(zie sticker bij de gasmeter) of bel
Mooiland op telefoonnummer
088 450 10 10.
Sluit geen verlengsnoeren op elkaar aan.
De snoeren kunnen warm worden en zelfs
brand veroorzaken.
Laad geen smartphones of tablets
op als u slaapt of niet thuis bent.
De apparatuur kan namelijk oververhit
raken en vlam vatten.
Vervang de batterijen regelmatig en
hou de rookmelders schoon.
Gebruikt u extra verwarming? Dan is het
slim om geen brandbare zaken rond het
toestel te laten liggen. Dat is veiliger!

Like en volg Mooiland
op Facebook!
facebook.com/woningcorporatiemooiland

www.mooiland.nl

Sleutel kwijt?
Bel ons!
Is de voordeursleutel kwijt of gestolen? Of staat u voor
een dichte deur en ligt de sleutel nog op tafel? We helpen
u graag om weer binnen te komen.
U kunt ons bellen op het nummer 088 450 10 10. Wij maken
de woning weer toegankelijk en zorgen indien nodig voor
een vervangende sleutel. De kosten voor onze hulp zijn €75
tijdens kantoortijden en €150 op andere tijden.
Wij adviseren u om niet zelf aan de slag te gaan of zelf
iemand in te huren. De kosten daarvan bedragen soms wel
€750 (!). Extra kosten voorkomt u door een reservesleutel
te geven aan buren of bekenden. Daarmee kunt u altijd
makkelijk uw huis weer in.

Uw stem telt!
Bij Mooiland horen we graag van u. Hoe
tevreden bent u over ons, uw woning en uw
buurt? En voelt u zich betrokken bij uw eigen
woonomgeving? U helpt ons door online een
vragenlijst te beantwoorden.
Op www.allehuurderseenstem.nl/mooiland staan een
aantal vragen over onze service. Wij gebruiken uw
antwoorden om die service verder te verbeteren. Huurt u
een woning, maar maakte u de laatste tijd geen gebruik
van onze dienstverlening? Dan zijnwe toch benieuwd naar
uw mening. Als dank voor uw medewerking verloten wij
10 cadeaubonnen van €25.

www.mooiland.nl
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Privacy:
wij geven thuis
Afgelopen mei ging de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in. Bij Mooiland nemen we
uw privacy heel serieus en gaan we zorgvuldig om met uw
privé-gegevens. Ook zo geven wij thuis.
Wilt u weten hoe wij dat doen?
Neem dan een kijkje op www.mooiland.nl

www.mooiland.nl
heeft een nieuw jasje!
Onze website ziet er nu veel mooier uit.
Op www.mooiland.nl vindt u heel makkelijk de informatie
die u zoekt. U kunt hier ook heel eenvoudig een reparatieverzoek melden. Of op zoek gaan naar beschikbare
huurwoningen.
Wij zijn u graag goed van dienst. Daarbij hoort een goede
website met alle informatie over het huren van een huis bij
Mooiland.
Op het nieuwe www.mooiland.nl vindt u snel de informatie
die u zoekt. U kunt in het midden van het scherm een
zoekterm opgeven. De knoppen daaronder brengen u
rechtstreeks naar handige informatie.
Heeft u nog tips voor onze website?
Laat het ons dan weten via een e-mail
naar communicatie@mooiland.nl

Uw vraag,
ons antwoord

@

Onze website geeft veel informatie over allerlei onderwerpen.
Wilt u liever persoonlijk een medewerker spreken?
Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur
via 088 450 10 10.

www.mooiland.nl

