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Wist u dat…
…u iedere 2 jaar uw inschrijving als woningzoekende 
op www.mijnwoningzoeken.nl moet verlengen? 
Verlengen is gratis en zorgt ervoor dat uw inschrijftijd 
niet verloren gaat. 
Log in op www.mijnwoningzoeken.nl om te zien 
wanneer u uw inschrijving kunt verlengen.

Mijn thuis:
online uw woonzaken 
regelen

Heeft u al een ‘Mijn thuis’-account? Met Mijn thuis 
regelt u zelf eenvoudig én veilig uw woonzaken online. 
Wanneer het u uitkomt! 

In Mijn thuis kunt u:
• Uw huurgegevens bekijken
• Reparaties melden en inplannen
• Rekeningen online betalen 
• Contactgegevens wijzigen
• Berichten bekijken 
• Betalingsregeling afsluiten
• Overstappen naar automatische incasso
• En nog veel meer 

Ontdek het gemak van Mijn thuis en activeer uw account 
of vraag een account aan via www.mooiland.nl/mijnthuis
Mijn thuis: regel het online!

U bent van 
harte welkom!
Ons kantoor was een tijd gesloten door corona. Dat was 
voor u en voor ons even wennen. Gelukkig gaat het de 
goede kant op! Er zijn steeds minder besmettingen en 
maatregelen. Daarom zijn wij erg blij dat we u weer op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op 
kantoor mogen ontvangen. 

Carly Jansen nieuwe 
bestuurder van Mooiland

We stellen graag onze nieuwe bestuurder aan u voor: 
Carly Jansen! Carly is een ervaren bestuurder met hart 
voor de samenleving en een enorm netwerk in Brabant. 
Dit is voor Mooiland erg belangrijk, omdat we ons meer 
richten op het kerngebied Noordoost-Brabant en Gennep. 
Carly werkt nu nog bij de provincie Noord-Brabant. 
Vanaf 15 augustus 2021 start ze als bestuurder bij 
Mooiland. Welkom, Carly!

Wist u dat…
…huurders van Mooiland bij het toewijzen van 
woningen soms voorrang krijgen? 
Op www.mijnwoningzoeken.nl worden af en toe 
woningen geadverteerd met ‘voorrang voor doorstromers’. 
De voorrang geldt alleen als u uw huur opzegt. 

bewaar mij
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(Brand)veiligheid 
boven alles
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wist u dat jaarlijks bij 
80.000 woningen in Nederland brand ontstaat? En dat 
1 op de 5 branden in de keuken ontstaat? Als bewoner 
kunt u zelf ook een aantal maatregelen nemen om een 
brand te voorkomen of snel te ontdekken. We geven u 
graag een aantal tips. Veiligheid staat voorop!

1. Verlaat de keuken nooit als u aan het koken bent. 
Een klein vlammetje kan in korte tijd veranderen in 
een groot vuur.

2. Vlam in de pan? Blus dan nooit met water. Zet de gas- 
of kookplaat en de afzuiging uit. Leg altijd een passende 
deksel klaar als u aan het koken bent en sluit de pan 
voorzichtig af met de deksel.

3. Maak regelmatig het fi lter van uw afzuigkap schoon. 
Zo blijven er geen brandbare vetresten in plakken. 

4. Plaats geen brandbare materialen rondom de kookplaat, 
zoals plastic, keukenpapier of handdoeken. 

Sleutel kwijt
of bent u buiten 
gesloten?
U trekt de deur dicht, maar bedenkt 
zich ineens dat uw sleutel nog binnen ligt. 
Het kan ons allemaal overkomen! Slotenmakers vragen 
soms hoge prijzen voor het vervangen van een slot. 
Zorg daarom dat u het nummer van Mooiland bij de hand 
heeft. Wij regelen, tegen betaling, voor u dat uw deur 
wordt geopend of uw slot wordt vervangen. 
Mooiland is telefonisch bereikbaar via 088 450 10 10. 

Tip: zorg dat u altijd ergens een reservesleutel heeft liggen. 
Bijvoorbeeld bij buren, vrienden of familie.

Klussen in huis
Prettig wonen heeft alles te maken met je thuis voelen. 
Soms is daar meer voor nodig dan een muur verven of 
nieuwe meubels. Misschien wilt u op eigen kosten een 
aanbouw plaatsen of de keuken veranderen. 

Heeft u klusplannen in uw woning? Meld ze dan bij ons. 
We adviseren u graag en bekijken of u toestemming 
nodig heeft van de gemeente of van ons. Zonder onze 
toestemming kan het zijn dat u de veranderingen weer 
moet verwijderen als u verhuist. Meer informatie vindt 
u op www.mooiland.nl/zelfklussen   

Wist u dat…
…u op www.mijnwoningzoeken.nl tipberichten 
kunt inschakelen als woningzoekende? 
Zoekt u bijvoorbeeld een woning in een bepaalde 
woonplaats? Dan ontvangt u een e-mail zodra er 
een beschikbare woning in die woonplaats op onze 
website komt.

Wilt u snel op de hoogte zijn over 
het laatste nieuws? Bent u benieuwd 
naar nieuwbouwprojecten of 
verhalen van bewoners? 
Of wilt u woontips ontvangen? 
Volg Mooiland dan op Facebook. 
www.facebook.com/
woningcorporatiemooiland

Volg 
ons op

Facebook!

bewaar mij
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