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Bdase

Geachte heer Nijhof,

Als bewoner van de Kasbah bieden we u graag de mogelijkheid, als u dat wenst, te verhuizen naar
een andere woning binnen de Kasbah. In deze brief informeren we u graag.

U krijgt voorrang bij een woningtoewuzlng
Als er binnen de Kasbah een woning vrij komt, adverteren wij deze op wooninfohengelo. nl en in het
Hengelo's Weekblad. Alle woningzoekenden kunnen op de woning reageren. Als bewoner van de
Kasbah knjgt u vanaf nu voorrang bij de woningtoewijzing in de Kasbah. Dit geldt voor alle bewoners
die vermeld staan op het huurcontract. Als er meerdere bewoners van de Kasbah tegelllk reageren,
heeft de bewoner met de langste inschrijfduur als woningzoekende recht op de woning.

Er gelden enkele voomraarden
. U moet ingeschreven staan als woningzoekende. Inschrùven kan via wooninfohengelo.nl.
. U mag in uw huidige woning geen huurachterstand hebben of het laatste halfjaar hebben

gehad.
. Er moet sprake zijn van goed woongedrag.
. Uw inkomen moet voldoen aan de criteria voor inkomenstoetsing sociale huurwoning.

KUk voor meer informatie op wooninfohengelo.nl.
. Inwonende kinderen of medebewoners vallen buiten deze regeling.

Urgentie is een uitzondering
Het kan voorkomen dat een woning die vrùkomt niet op de reguliere manier aangeboden wordt
omdat deze nodig is voor een woningzoekende met urgentie. Bovenstaande werkwijze is dan niet
van toepassing.

Verbindt



Vragen?
Hebt u vragen na het lezen van deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op
via telefoonnummer (074) 24 68 300 of stuur een e-mail naar klantenservice(Owelbions. nl.
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B.H. Klein Willink
Wijkcoórdinator
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