Juli 2020

Nieuwsbrief Verhuisadviseur Senioren
De Verhuisadviseur is inmiddels een vertrouwd begrip in Utrecht en Nieuwegein. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Coronamaatregelen
Met de uitbraak van de Coronapandemie heeft
ook de Verhuisadviseur maatregelen moeten
treffen en haar werkwijze aangepast. Zo werken
wij grotendeels vanuit huis en komen wij op dit
moment niet op huisbezoek. Op deze manier
brengen wij u en de verhuisadviseurs niet
onnodig in gevaar. Gelukkig konden de
verhuisadviseurs hun werk op deze manier goed
voortzetten en hebben wij u onverminderd
kunnen helpen bij de zoektocht naar een andere
woning.
Verandering voor woningeigenaren in
Nieuwegein
Sinds 2016 ondersteunt de Verhuisadviseur
woningeigenaren in Nieuwegein die willen
verhuizen. Deze dienstverlening gaat
veranderen. Vanaf 1 juli wordt deze
dienstverlening ondergebracht bij de gemeente
Nieuwegein. Alle woningeigenaren die begeleid
werden door de Verhuisadviseur zijn hierover
inmiddels geïnformeerd.
Heeft u een eigen woning in Nieuwegein en
denkt u er over om te verhuizen? Dan kunt u
voor hulp en ondersteuning terecht bij de
Wooncoach Nieuwegein. De Wooncoach is
telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag
tussen 09.00 uur en 13.00 uur op
telefoonnummer 14030. U kunt ook een e-mail
sturen naar wooncoach@nieuwegein.nl
Verandering voor huurders in Nieuwegein
Ook voor de huurders in Nieuwegein gaat één
en ander veranderen de komende tijd. De
dienstverlening van de Verhuisadviseur voor
huurders uit Nieuwegein wordt ondergebracht bij
de corporaties. De huurders uit Nieuwegein die
door de Verhuisadviseur worden ondersteund,

worden hier de komende tijd persoonlijk over
geïnformeerd. Heeft u nog geen bericht gehad?
Dan wordt u op dit moment gewoon nog door de
Verhuisadviseurs geholpen.
Woont u ook in een grote huurwoning van
Portaal, Mitros of Jutphaas Wonen in
Nieuwegein en heeft u hulp nodig bij uw
zoektocht naar een andere, kleinere woning?
Dan kunt u terecht bij de Verhuisconsulent. De
Verhuisconsulent is op dinsdag en donderdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur bereikbaar op
telefoonnummer (030) 880 34 55. U kunt ook
een e-mail sturen naar
info@verhuisconsulent.com.
Meer informatie over de Verhuisconsulent vindt
u op www.verhuisconsulent.com. Hier vindt u
ook een aanmeldformulier.
Begeleiding voor huurders en
woningeigenaren in Utrecht ongewijzigd
Voor huurders en woningeigenaren uit Utrecht
blijft de dienstverlening van de Verhuisadviseur
ongewijzigd. De Verhuisadviseur is voor hen
gewoon bereikbaar op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur op
telefoonnummer (030) 236 18 04 of per e-mail
via verhuisadviseur@stade.nl.
Zomersluiting
Vanwege de zomervakantie is de
Verhuisadviseur gesloten van 3 tot 17 augustus.
In deze periode wordt u door ons niet
geattendeerd op het woningaanbod en plaatsen
wij geen reacties op WoningNet. Vanaf 18
augustus kunt u ons weer bereiken.
Wij wensen u een fijne zomer!

