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Welkom bij Habeko wonen 

 

 

 

Onze Huisregels 

 

U bent van harte welkom bij Habeko wonen. Bij onze woningcorporatie staat u als huurder 

centraal. Wij doen ons best u zo goed mogelijk en met respect te woord te staan en te 

helpen. Dit lukt het beste als duidelijk is wat we van elkaar verwachten. Om verwarring, 

incidenten of ongelukken te voorkomen hebben we daarom een aantal huisregels opgesteld.  

 

Wat mag u van ons verwachten? 

− Wij zijn bereikbaar voor u: elke werkdag tussen 08.00 – 12.00 uur. 

− Wij behandelen u met respect en staan u op correcte wijze te woord. 

− Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. 

− Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken. 

− Wij verwerken uw aanvraag of reparatieverzoek zo snel mogelijk. 

− Wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over de stand van zaken. 

− Wij streven er naar in goed overleg met u problemen te bespreken. En met u een 

oplossing te zoeken. 

− Wij maken u rustig duidelijk wat de gevolgen van uw gedrag zijn als één van onze 

medewerkers uw gedrag niet accepteert. 

 

Wat verwachten wij van u? 

− U behandelt onze medewerkers met respect en staat hen correct te woord. 

− U dient uw aanvraag of verzoek op tijd bij ons in. 

− U geeft wijzigingen betreffende uw aanvraag of verzoek tijdig door. 

− U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken. 

− U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op. 

− U schakelt uw mobiele telefoon uit tijdens een gesprek met onze medewerkers. 

− U rookt niet in ons kantoor. 

− U vindt dat wij ons niet aan de regels houden? Dan mag u een klacht indienen. Een 

onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht binnen een afgesproken termijn. 
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Door ervaring uit het verleden zijn wij helaas genoodzaakt ook onderstaande zaken onder 

uw aandacht te brengen.  
 

Wat tolereren wij niet? 

− Handtastelijkheden en lichamelijk geweld. 

− Schreeuwen, schelden, beledigen of discriminerende taal. 

− Het gooien met of vernielen van onze spullen. 

− Intimideren en seksuele intimidatie. 

− Het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk. 

− Het onder invloed van alcohol of drugs betreden van ons kantoor of één van onze 

wooncomplexen.  

− Het lastig vallen van andere aanwezigen. 

− Bedreigen van medewerkers en bestuur. 

− Elke andere vorm van agressie en geweld. 

 

Bovenstaand geldt voor alle klantcontacten tijdens een bezoek aan ons kantoor of  wooncomplex. 

En het geldt voor communicatiekanalen zoals telefoon, e-mail of brief. 

 

Bij overtreding van onze huisregels spreken wij u hierop aan. Past u uw gedrag niet aan? Dan 

beëindigen wij het gesprek en ontvangt u een schriftelijke waarschuwing. 

 
Wij doen bij fysiek geweld, vandalisme of bedreigingen altijd aangifte bij de politie. Door u 

aangerichte schade verhalen wij op u. Wij registreren alle incidenten. Afhankelijk van de 

situatie schakelen wij de politie in. 

 

Wij respecteren de huisregels en houden ons daaraan. U ook? Wij gaan er daarom van uit 

dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers ontstaat. 

 


