
 

Wij wensen u allen een 
Vrolijk en Gezond  

Pasen 

Wij hopen dat het goed met u gaat. 

Het zijn zeer heftige en onzekere tijden. 
Zoals zoveel mensen zitten de meeste 
huurders noodgedwongen thuis. Zeker als je 

alleen bent of kinderen hebt, in een klein 
huis zonder tuin, kan dat heel moeilijk zijn 
en voor huurders die hun baan al dan niet 
tijdelijk kwijt zijn, werktijdverkorting 

hebben, kleine ondernemers of ZZP’ers zijn, 
is de onzekerheid helemaal groot. 

Natuurlijk kun je wandelen of fietsen om je 
conditie een beetje op peil te houden, 

uiteraard om daarbij de richtlijnen van het 
Rijk en het RIVM na te leven. 
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Wat betekend deze 
Coronacrisis voor 

Huurders 

WELKE SPECIFIEKE 
MAATREGELEN VOOR DE 

HUURDERS 

 

Al aan het begin van de Coronacrisis heeft de 
Woonbond bij het Rijk en de Huurderssector 

aangedrongen op een aantal Noodmaatregelen. 

Er is intensief overlegd met een aantal organisaties 
en die hebben gelukkig positief gereageerd.  

Dit betekend dat er de komende tijd geen huurders 

uit hun huis worden gezet (behalve in geval van 

excessen met overlastgevende bewoners) en er geen 

incassokosten worden gerekend bij 
betalingsachterstanden. 

Verder worden tijdelijke Huurcontracten verlengd 
die de aankomende tijd zouden aflopen. Dit wil niet 

zeggen dat ze automatisch worden omgezet naar 
contracten voor onbepaalde tijd. 

Ondanks alles willen wij u toch een  
Vrolijk en Gezond Paasfeest wensen. 

Bereikbaarheid 

Huurdersvereniging 

Woonvallei 
Uw gezondheid en die van onze 

medewerkers staat bij ons voorop. De 
maatregelen om snelle verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan raken ons 
allemaal. Ook in deze ongewone tijd willen 

wij er voor onze Huurders zijn als u vragen 
of problemen heeft. Hierdoor zijn wij ook 
genoodzaakt ons contact digitaal op peil te 
houden. U bent gewend in het voorjaar een 

Woonvalleike van ons te ontvangen en in 

april een Jaarvergadering te bezoeken. Maar 
omdat dit nu niet mogelijk is moeten we 
alles digitaal laten lopen.  

Wij blijven op ons e-mailadres bereikbaar 

info@woonvallei.nl of via onze  

website www.woonvallei.nl  of via het 
contactformulier op onze website. 
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