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Niet tevreden? Laat het ons weten!
Problemen zijn er om op te lossen. Woonwijze biedt u altijd de mogelijkheid om klach-
ten die u heeft, te bespreken. Persoonlijk, per telefoon of in een brief. In deze folder 
leest u welke procedure wij bij geschillen volgen en hoe u een klacht kunt indienen.  

Eerst samen praten...
Woonwijze doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan 
toch gebeuren dat u niet geheel tevreden bent over de gang van zaken. Problemen 
over een verkeerde afrekening, een medewerker van Woonwijze die u onvriendelijk 
te woord staat, informatie waar u geen touw aan vast kunt knopen... Woonwijze hoort 
graag van u waarover u niet tevreden bent, zodat we er iets aan kunnen veranderen. 
Maak uw ontevredenheid kenbaar aan de betrokken medewerker en/of de mana-
ger van de betrokken medewerker en probeer samen tot een passende oplossing te 
komen. Binnen twee weken sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de overeenge-
komen oplossing.
Lukt het niet om tijdens het gesprek tot een goede afhandeling van de klacht of het  
geschil te komen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Klachtenadviescom-
missie van Woonwijze. Dit doet u schriftelijk of door middel van het invullen van het 
klachtenformulier. Dit formulier kunt u afhalen bij ons kantoor of downloaden van  
onze website www.woonwijze.nl

Een klacht volgt de volgende weg:
U kunt uw ongenoegen schriftelijk (per  
brief of e-mail) of mondeling doorgeven 
aan een van onze medewerkers. 
Komt u er samen niet uit, dan kunt u  
schriftelijk een formele klacht indienen. 
Deze wordt behandeld door de mana-
ger van betreffende afdeling en/of de 
directeur/-bestuurder. 
Blijft u ontevreden over onze werkwijze, 
dan kunt u de Klachtenadviescommissie 
vragen uw klacht te beoordelen. Bent u 
het niet eens met het besluit dat Woonwijze 
op advies van de Klachtenadviescommis-
sie neemt, dan heeft u nog de mogelijk-
heid om de kantonrechter in te schakelen.

Uitzonderingen: bezwaar tegen huurver-
hoging kunt u alleen bij de Huurcommissie 
maken. Ook klachten die al in behande-
ling zijn bij deurwaarder, incassobureau of 
rechter kunt u niet voorleggen.

Klachtenadviescommissie
Omdat iedere klacht er één teveel is, 
doen wij er alles aan om uw klacht naar 
tevredenheid op te lossen. Maar het kan 
gebeuren dat we we er samen niet uit  
komen. U vindt dat uw klacht niet naar 
behoren is afgehandeld, of u bent het niet 
eens met de oplossing die Woonwijze  
voorstelt? In zulke gevallen is het moge-
lijk om uw geschil voor te leggen aan de 
Klachtenadviescommissie. Aan de behan-
deling van uw klacht door deze commissie 
zijn voor u geen kosten verbonden.

De Klachtenadviescommissie is een onaf-
hankelijke commissie, die bestaat uit drie 
leden die niet in dienst zijn van Woonwijze. 
De Klachtenadviescommissie onderzoekt 
de klacht. Zij kan zowel de betrokken 
medewerker(s) als de klant vragen om  
een toelichting te geven. 

De Klachtenadviescommissie kan in een 
aantal gevallen een bindende uitspraak 

doen. Dit betekent dat Woonwijze de  
uitspraak moet opvolgen. In andere 
gevallen, bijvoorbeeld als de klacht gaat 
over het personeel van Woonwijze of door 
Woonwijze ingeschakelde bedrijven, kan 
de commissie alleen een adviserende 
uitspraak doen. Hoe de Klachtenadvies-
commissie precies werkt, kunt u lezen in 
het Reglement Klachtenadviescommissie 
Woonwijze. U kunt deze afhalen of  
opvragen bij ons kantoor.

De Klachtenadviescommissie neemt alleen 
klachten in behandeling die voldoen aan 
de volgende voorwaarden:
Het moet aantoonbaar zijn dat u eerst 
met Woonwijze heeft geprobeerd tot een 
oplossing te komen. Anders wordt de zaak 
terugverwezen naar Woonwijze. Ook als 
de klacht nog in behandeling is bij een 
andere instantie, wordt deze niet door de 
klachtenadviescommissie in behandeling 
genomen.
Uw klacht gaat over de dienstverlening 
van Woonwijze en niet over de visie of het 
beleid van Woonwijze.
Een rechter of andere instantie mag niet 
eerder al een uitspraak over deze klacht 
hebben gedaan. 
De klacht is niet verouderd d.w.z. het  
conflict is binnen een redelijke termijn  
voorgevallen.

Als u de Klachtenadviescommissie wilt 
inschakelen, dient u dit schriftelijk te 
doen. Dit kan door middel van een brief, 
maar ook door een Klachtenformulier op 
te vragen of in te vullen samen met de 
medewerkers van Woonwijze. Uiterlijk één 
week na ontvangst van de klacht ontvangt 
u een ontvangstbevestiging. Daarin wordt 
tevens medegedeeld of de commissie 
de klacht in behandeling kan nemen en 
wanneer dit dan gebeurt. Van het advies 
dat de Klachtenadviescommissie aan de 
bestuurder uitbrengt ontvangt de  
klager een afschrift. De bestuurder neemt 

uiteindelijk een besluit en stelt de klager 
hiervan binnen een maand nadat het 
advies is ontvangen op de hoogte. Als de 
bestuurder van het advies afwijkt, wordt 
aangegeven waarom dit is. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag van 
dienst. Kom bij ons langs op kantoor.  
Bellen kan uiteraard ook. 

Aan de inhoud van deze folder kunt u 
geen rechten ontlenen.


