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Begin een

Heeft u intere
sse en wilt u h
ier
meer informat
ie over?
Kijk dan op on
ze website
www.mooilan
d.nl/
activiteitenco
mmissies.

activiteitencommissie!
Activiteiten zorgen voor gezellig wonen in een wooncomplex. U leert uw buren zo ook
wat beter kennen. Wilt u meer activiteiten in uw wooncomplex? Dan kunt u een
activiteitencommissie opstarten! Wij helpen u daar graag bij.

Maakt u zich
zorgen over het
betalen van de huur
vanwege Corona?
Neem dan contact met ons op via
088 450 10 10. Wij denken graag
met u mee voor een oplossing.
Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met u af te spreken.
Natuurlijk mag u ook contact met
ons opnemen als uw inkomen om
een andere reden is gedaald.

@

Woonfraude
Mooiland controleert op woonfraude, om onveilige situaties,
oneerlijkheid en overlast te voorkomen. We noemen iets
woonfraude als bewoners zich niet aan de regels van de
huurovereenkomst en de algemene voorwaarden houden.
Zoals het onderverhuren of doorverhuren van een woning,
hennepteelt of andere illegale zaken.
Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude aanpakken en voor
een veilige en prettige leefomgeving zorgen. Meer informatie
of Woonfraude (anoniem) melden? Kijk dan op onze website
www.mooiland.nl/woonfraudemelden.

Mooiland is 24/7
te bereiken voor
calamiteiten!
Heeft u een noodsituatie waarvoor u Mooiland nodig
heeft? Of wilt u contact met Mooiland voor een
spoedreparatie? Dan zijn wij ook buiten kantooruren
bereikbaar. Voor spoedreparaties en calamiteiten
staan we 24/7 voor u klaar. Neem dan contact op met
088 450 10 10 en luister het bandje af! We helpen graag!

3 tips voor een

koele woning tijdens
een hittegolf
Houd gordijnen gesloten of zorg
dat er iets voor de ramen hangt.
Dat houdt de warmte tegen.

Maak een ‘airco’ van je ventilator
door een schaal met ijs of
koelelementen voor de ventilator
te plaatsen.

Vervang je gloeilampen door ledlampen.
Wist je dat gloeilampen 90% van hun
energie in warmte uitstoten?

Zichtbaar
in de wijk

Retouradres: Mooiland Postbus 140 5360 AC Grave

Wist u dat...?
.. u als bewoner van Mooiland gratis gebruik kunt maken van
de ‘Mooi Meegenomen’-aanhanger? Gaat u verhuizen, heeft u
een buurtactiviteit of gaat u klussen en heeft u een aanhanger
nodig? Laat het ons dan weten! Stuur een e-mail naar
webcare@mooiland.nl met uw naam, adres, telefoonnummer,
datum en voor welke activiteit u de aanhanger wilt gebruiken.

Heeft u vragen?
Op onze website www.mooiland.nl vindt u veel informatie over

Onze vakmannen
We zetten ons met veel medewerkers in voor de beste dienstverlening. De ene medewerker ziet u vaker dan de andere. Zoals
onze vakmannen en -vrouwen die bij u langs kunnen komen voor
klusjes of reparaties. Vanwege het Coronavirus heeft hun werk even
stilgelegen. Maar gelukkig worden alle reparaties weer uitgevoerd!

het huren of zoeken van een woning bij Mooiland.
Spreekt u liever een van onze medewerkers?
Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur
via 088 450 10 10.

Uiteraard houden we daarbij rekening met de RIVM-maatregelen.
We vragen van te voren of u of iemand uit uw huishouden klachten
heeft. Voor en na ieder bezoek wassen we onze handen en we
werken zoveel mogelijk contactloos. Dat betekent dat we met u
proberen te regelen dat onze medewerker niet tegelijk met u of
een andere bewoner in een ruimte aanwezig is. En, we houden
voldoende afstand.
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