Sociale partners SGE
Gebieden

Verwijzing

Aangeboden hulpverlening

Contactgegevens

Son en
Breugel

CMD

Het CMD is hét loket voor alle vragen die u hebt op het gebied van wonen, welzijn en
(jeugd)zorg. Aan de Europalaan 2 werken alle professionele sociaal-maatschappelijke
diensten samen onder één dak. Als u of een van uw kinderen of andere gezinsleden extra
ondersteuning nodig heeft, kunt u hier terecht met uw vraag. Samen met u zoeken zij de
beste hulp en krijgt u één contactpersoon.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

0499 491 470
cmd@sonenbreugel.nl
https://www.sonenbreugel.nl/inwonersen-ondernemers/cmd_44387/

De Crisisdienst (via Lumens) is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het
weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Bezoekadres:

Europalaan 2
5691 EN, Son en Breugel
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 –
17.00 uur. Balie is geopend van 9.00 13.00
uur.

Best

Bestwijzer

Bij Bestwijzer vindt u een passend antwoord op al uw vragen over wonen, zorg of welzijn. In
Bestwijzer werken circa 25 organisaties samen op een unieke wijze op één locatie. U krijgt
op één centraal punt alle informatie en advies over wonen, zorg en welzijn. Of het nu om een
eenvoudige of ingewikkelder vraagt gaat, alleen informatie of een doorverwijzing.
Voor crisisopvang ná kantoortijden en in het weekend kan er voor een maximale opvang van 24 uur
opvang bij NEOS worden gevraagd. Zij beoordelen de situatie en voor hoelang er noodopvang
aangeboden kan worden. Zij zijn 24 uur per dag te bereiken op 0800 0117.

Waalre

CMD (Centrum
voor
maatschappelijke
deelname)

Heeft u vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van uw kind, leerplicht,
inkomensondersteuning of mantelzorg? Voor al deze vragen op het gebied van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp of Minimaregelingen kunt u terecht bij
het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

0499 770 100
info@bestwijzer.nl
www.bestwijzer.nl

Bezoekadres:

Zonnewende 173
5683 AB, Best
Openingstijden van maandag t/m vrijdag van
8.30 – 17.00 uur.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 22 82 500
cmd@waalre.nl
https://www.waalre.nl/inwoners-enondernemers/centrum-voormaatschappelijke-deelname-cmd.html

Bezoekadres:

Het Huis van Waalre
Koningin Julianalaan 19
5582JV, Waalre

De Crisisdienst (via Lumens) is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het
weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Op afspraak bij u thuis of bij een door u
vertrouwde omgeving.

Eindhoven

WIJeindhoven
1ste aanspreekpunt
voor bewoners.

Stichting WIJeindhoven is er voor iedere inwoner van Eindhoven. Samen met u gaan zij op
zoek naar de mogelijkheden u (tijdelijk) ondersteuning nodig hebt. Dit doen zij in acht
WIJteams met in totaal vierhonderd generalisten. De generalisten zijn het eerste
aanspreekpunt voor alle inwoners van Eindhoven.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 23 88 998
info@wijeindhoven.nl
www.wijeindhoven.nl

Bezoekadressen:

Op verschillende locaties in Eindhoven.
Bekijk deze op de website.
Inloopspreekuur verschilt per locatie.
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NEOS
(Crisisopvang 24h/7)

Gemeente
Eindhoven
Regieteam+

Stichting Neos helpt d.m.v. hun interventieteam wanneer u dakloos bent, op straat verblijft of
op straat dreigt te komen. Zij werken samen met verschillende instanties, organisaties en
woningcorporaties en hun interventiemedewerkers zijn aanspreekbaar op de diverse
ontmoetingsplaatsen in de stad via onder andere het Koffiebakkie, het Leger des Heils en de
kerkelijke inloopcentra. Zij bieden hulp door o.a.: nood- en crisisbedden, winternoodopvang,
maatschappelijke opvang, crisisopvang blijf van m’n lijf, beschermd wonen en begeleid
wonen.
Medewerkers van het Regieteam+ onderzoeken samen met u welke (crisis)opvangbehoefte
en mogelijkheden er zijn, en welke begeleiding voor de langere termijn nodig is. Als het nodig
is, kunnen zij verwijzen naar zorgaanbieders met een passend aanbod, zoals bijvoorbeeld
een opvangvoorziening.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

0800 0117 (24 uur bereikbaar)
toegang@neos.nl
www.neos.nl

Bezoekadres:

Op verschillende locaties in Eindhoven.
Bekijk deze op de website.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 23 82 600
regieteam@eindhoven.nl

Bezoekadres:

https://www.eindhoven.nl/inkomenzorg-enonderwijs/zorg/maatschappelijkeopvang-dak-enthuislozen?search=regieteam%2B
Smalle Haven 109 (Mercado-gebouw)
5611 EH. Eindhoven
Inloopspreekuur elke dinsdag- en
donderdagochtend tussen 8:30 en 9:30 uur.

Springplank 040

Leger des Heils

‘t Hemeltje

Document:
Blad:

Springplank biedt een alternatief voor mensen zonder woning of die deze dreigen te
verliezen door een combinatie van problemen. Mensen voor wie tot dus ver alleen de
maatschappelijke opvang een oplossing kon bieden, maar daar eigenlijk niet thuis horen.
Zij richten zich op begeleiding van mensen zonder woning en zonder werk naar werk.
Afhankelijk van elke lokale situatie ontwikkelen zij hun dienstverlening en de samenwerking
met ketenpartners. Zij bieden in Eindhoven e.o. naast werk ook tijdelijke huisvesting en
woonbegeleiding. Evenals begeleiding op financiën, gezondheid, vrije tijdsbesteding, sociale
inclusie, etc. Springplank073 richt zich in ’s-Hertogenbosch op ‘faciliteren naar werk’.
Sommige mensen lukt het niet op het huis op orde te houden. Dit kan huisuitzetting tot
gevolg hebben. Om dit te voorkomen biedt Leger des Heils diverse vormen van hulp aan huis
aan zoals: langdurige of tijdelijke woonbegeleiding, woonbegeleiding voor ouderen, bezoek
aan huis, intensieve woonbegeleiding met zorg en schoonmaak van ernstig vervuilde
woningen.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 304 13 73
infor@spingplank.org
www.springplank.org

Bezoekadres:

Lichttoren 12
5611 BJ, Eindhoven

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 243 22 19
korps.eindhoven@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl

Bezoekadres:

Pisanostraat 47a
5623CA, Eindhoven

Dagopvang:
Voor de dagopvang van Leger Des Heils kunt u terecht voor warm eten, ontbijt, drinken,
activiteiten, douchen, de kringloopwinkel en voor de wasmachine. Bekijk voor de tijden en
kleine prijzen de website.
‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats
waar ruimte is, waar u met uw verhaal, uw zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden.
Het is een huiskamer waar u een anderen kunt ontmoeten en waar u mag zijn wie u bent.Op
dinsdag en donderdag komt een diverse groep mensen uit Eindhoven in de huiskamer aan
tafel. Als u daar aan mee wil doen geeft u zich een dag van tevoren voor 15.00 uur op. Voor
de drie gangen die u voorgeschoteld krijgt betaalt u €3,50. Dit diner wordt in onze eigen
keuken door kookvrijwilligers gemaakt.

Dagopvang:
Bezoekadres:
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URL:
Telefoonnummer:
Email-adres
URL:
Bezoekadres:

Visserstraat 11
5612 BS Eindhoven
www.daklozen.nl
040 246 87 85
pc@inloophuishemeltje.nl
www.inloophuishemeltje.nl
Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven

Overzicht tijdelijk verblijfplaats (dreigende) daklozen

Lunet zorg

Lunet zorg biedt verschillende woonvormen die bij uw woonwensen passen. In Eindhoven en
13 omliggende gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben zij diverse mogelijkheden
om begeleid te wonen met de ondersteuning die u nodig hebt. U kunt wonen in een
appartement, studio of groepswoning. Lunet zorg bied naast begeleid wonen, beschermd
wonen in woonparken, crisisopvang, jeugdwoning/gezinshuis, logeren/kort verblijf,
ouderinitiatief wonen en trainingshuis.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

088 551 5000
info@lunetzorg.nl
www.lunetzorg.nl

Bezoekadres:

Croy 5
5653 LC, Eindhoven

Behandeling bij GGzE is maatwerk volgens de kwaliteitsrichtlijnen. Het bestaat veelal uit
groepsbehandeling in combinatie met online behandelmodules, aangevuld door individuele
contacten met een behandelaar. Binnen de basis van GGZ krijgt u hulp bij lichte psychische
klachten. Tijdens de behandeling werkt u heel gericht aan het oplossen of verminderen van
die klachten.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 297 01 70
info@ggze.nl
www.ggze.nl

Bezoekadressen:

Of u afhankelijk of verslaafd bent, is geen kwestie van “ja” of “nee”. Er is veel variatie in soort
problemen en de ernst van de problemen. Daarom hebben heeft Novadic Kentron een breed
aanbod met bijvoorbeeld: voorlichting en advies; behandeling in een polikliniek; online
behandeling; dagbehandeling of een opname; hulp voor jongeren; forensische
verslavingszorg en verslavingsreclassering als er sprake is van problemen met justitie.
Zij behandelen niet alleen de verslaving zelf, maar ook eventuele problemen die daarbij een
rol spelen, bijvoorbeeld psychische problemen.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

Best, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Son
en Breugel, Valkenswaard en
Veldhoven.
073 689 90 90
hulp@novadic-kentron.nl
www.novadic-kentron.nl

Bemoeizorg is een gezamenlijk initiatief van GGzE en Novadis-Kentron financieel mogelijk
gemaakt door de gemeente Eindhoven. Bemoeizorg zet zich in voor mensen die hulp nodig
hebben, maar dit zelf niet kunnen of willen regelen. Zij raken door een combinatie van
psychiatrische, lichamelijke of verslavings- en sociale problemen steeds verder in de
moeilijkheden.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:
Bezoekadressen:

Dr. Poletlaan 74-76
5626ND Eindhoven

Bij Lumens werken specialisten op het gebied van maatschappelijk werk,
schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk, jeugdwerk, opvoedondersteuning, buurtwerk
en mensenhandel. Door goed samen te werken met elkaar, maar ook met de partners in de
verschillende gemeentes, bieden zij een breed pakket aan expertise.

Telefoonnummer:

040 21 93 300

De crisisopvang is bereikbaar na 17.00 uur en in de weekenden op 088 – 551 5000. De melding op het
antwoordapparaat geeft aan waar u terecht kunt.

GGzE

Novadic Kentron

Bemoeizorg
Eindhoven

Veldhoven

Lumens

De Crisisdienst is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het weekend en op
feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Bezoekadressen:

Vught, Bergen op Zoom, Breda, Cuijk,
Eindhoven, Helmond, Oss,
Roosendaal, Sint-Oedenrode, Tilburg,
Uden en Waalwijk.
06 824 830 44
www.bemoeizorg.nl

Crisisnummer 040-2530350
Email-adres
URL:

info@lumenswerkt.nl
www.lumenswerkt.nl

Bezoekadres:

MFA Midden
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven
Beemdtstraat 29
5653 MA, Eindhoven
Europalaan 2
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5691, EN Son
Cordaad

GeldropMierlo

CMD (Centrum
voor
Maatschappelijke
Deelname)

De bewonersondersteuner werkt voor en ondersteunt zelfstandig wonende inwoners van
Veldhoven die als gevolg van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend
vermogen verminderd vat hebben op de inrichting van hun leven. Het lukt hen (tijdelijk) niet
een passend hulpaanbod te vinden of voldoende gebruik te maken van bestaande
voorzieningen.

De klantadviseurs van het CMD weten wat de mogelijkheden zijn voor u voor informatie en
advies over allerlei maatschappelijke onderwerpen. De gemeente helpt u met vragen over
bijvoorbeeld zorg, wonen, relaties, geldzaken en/of vrijwilligerswerk.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 253 3443
contact@cordaadwelzijn.nl
https://www.cordaadwelzijn.nl/wat-wijbieden-voor/bewonersondersteuning/

Bezoekadres:

Sterrenlaan 5
Veldhoven
040 289 38 99
gemeente@geldrop-mierlo.nl
https://www.geldropmierlo.nl/home/publicatie/zorg-jeugden-inkomen-cmd

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

De Crisisdienst (via Lumens) is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het
weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Bezoekadressen:

Helmond

LEV-Groep
1ste aanspreekpunt
voor bewoners.

LEV staat voor Leven en Verbinden. Zij verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten,
wijken en organisaties. Hun werk draait om mensen en zij zijn actief in wijken en buurten.
LEvgroep is een regionale organisatie voor Welzijn en Zorg en bieden ondersteuning op de
volgende gebieden: Activiteiten in wijk of buurt; Geld, formulier, juridische vragen; Leren met
LEV; Mantelzorg en Zorgen voor elkaar; Matchmentor; Vrijwilligerswerk en participatie
Wonen.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:
Bezoekadressen:

De Crisisdienst (via Lumens) is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het
weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

SMO
Maatschappelijk
opvang

Care Extra

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en
ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking.
Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk.
Om dit te bereiken bieden zij thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang,
woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

U kunt bij Care Extra terecht met klachten en problemen die uiteenlopen van bijvoorbeeld
autisme bij kinderen, eetproblemen bij jongeren, persoonlijkheidsproblemen en of
verslavingsproblemen bij (jong) volwassenen. Hun dienstverlening kan eenvoudig en kort
zijn, intensief of langdurig als het nodig is, maar toegankelijk en meestal dichtbij.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

Bezoekadressen:

Bezoekadressen:

Hofstraat 4
5664 HT, Geldrop
Alléén op afspraak.
049 25 98 989
info@levgroep.nl
www.levgroep.nl
Op diverse locaties in Asten, Deurne,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot,
Someren en Son en Breugel.
0492 52 50 98
centraalbureau@smo-helmond.nl
http://www.smo-helmond.nl/
Sint Hubertusstraat 2
5701 TC, Helmond
0492 387 925
info@care-extra.nl
www.care-extra.nl
Breitnerlaan 5
5702 TX, Helmond
*Beschermd wonen Beugelsplein):
Tel.nr.: 0492 771 945
*Bereikbaarheidsdienst (buiten
kantoortijden):Tel.nr.: 06 154 715 64
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Nuenen

CMD

Hulp en advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding,
zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één plaats
voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). Voorheen moest u met
uw vragen op het gebied van zorg, opvoeding en inkomen naar verschillende plaatsen. Dat
wil de gemeente Nuenen niet meer. Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
heeft u één aanspreekpunt. U kunt tijdens openingstijden altijd even binnenlopen!

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

040 283 16 75
cmd@nuenen.nl
https://www.nuenen.nl/inwonersondernemers/cmd-centrummaatschappelijke-deelname_42965/

De Crisisdienst (via Lumens) is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het
weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Bezoekadressen:

Gemeente Nuenen
Berg 22C
5671 CC, Nuenen
Openingstijden ma. t/m do. 8.30-16.00 uur,
Dinsdagavond van 19.00-21.00 uur en
vrijdag van 8.30 -12.30 uur.

Oirschot

Team Wijzer
Ooirschot

Team Wijzer Oirschot, één plek waar u terecht kunt voor alles op het gebied van
hulpverlening en welzijn, zoals Maatschappelijk Werk, Individuele (jeugd)hulpverlening,
WMO, Jongerenwerk, Schuldhulpverlening, Vluchtelingenwerk, Dorpsondersteuners,
Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorg. Zij werken in opdracht van de gemeente Oirschot
vanuit een en hetzelfde loket.
Team Wijzer werkt intensief samen met organisaties zoals onder andere Wooninc, MEE
ZuidOostBrabant (onafhankelijk cliëntondersteuner), Stichting Combinatie Jeugdzorg
(gedragswetenschapper), GGzE, Zuidzorg, GGD, Kempenplus en Maatschappelijke
dienstverlening Kempengemeenten (vh ISD de Kempen) zijn via Wijzer te bereiken. Dit
betekent dat u bijvoorbeeld ook bij Wijzer terecht kunt voor het inloopspreekuur van
Wooninc.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

0499 33 51 42
info@wijzer-oirschot.nl
www.wijzer-oirschot.nl

Bezoekadres:

Oude Grintweg 3b
5688 MA Oirschot

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

088 226 35 68
ccc@cameloteurope.com
nl.cameloteurope.com

De Crisisdienst (via Lumens) is elke avond van 17.00-09.00 uur bereikbaar op 040-2530350. In het
weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Commerciële partners
Camelot
Tijdelijk wonen

Document:
Blad:

Camelot beheert (leegstaand) vastgoed in opdracht van de eigenaar. Dit vastgoed is
bijvoorbeeld in afwachting van een nieuwe bestemming (renovatie, verkoop of verhuur) of
kan gesloopt gaan worden. Op hun website kunt u woningen vinden zoals bijvoorbeeld een
eigen kamer, (gemeubileerde) studio of (gedeeld) appartement op basis van anti-kraak,
tijdelijk huren, reguliere huur of short-stay. Camelot werkt niet met wachtlijsten of
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GAPPH
Tijdelijk wonen

vb&t
Verhuurmakelaars

Ad Hoc

Interveste

Campings
Niet toegestaan
voor permanent
wonen.

Document:
Blad:

inschrijvingen. Dit betekent dat u telkens opnieuw kunt reageren op elke woning die u
aanspreekt. Bovendien is het reageren volledig gratis.
Let op! U kunt hier niet terecht indien u kinderen heeft of huisdieren.
Zij bieden goedkope tijdelijke woning. Inschrijven hiervoor kan op hun website en kost
eenmalig €20,-. U dient uw wensen door te geven. Na uw inschrijving wordt u
uitgenodigd voor een intakegesprek als zij een geschikte ruimte voor u hebben. Let op!
U kunt hier niet terecht indien u kinderen heeft of huisdieren.

vb&t Verhuurmakelaars is een makelaarskantoor. U kunt hier terecht als het gaat om
woningmarktinformatie, nieuwbouw of de markt voor huurwoningen. Met een woningbestand
van ruim 18.000 woningen is vb&t Verhuurmakelaars de grootste verhuurspecialist van Zuiden Oost-Nederland. vb&t Verhuurmakelaars bedient haar klanten vanuit Eindhoven
(hoofdkantoor), Helmond, Breda, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem, Enschede, Den
Haag en Amsterdam.

Bezoekadres:

5651 LX, Eindhoven

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

088 62 62 200

Bezoekadres:

Hurksestraat 19, ruimte 2.45
5652 AH Eindhoven

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

088 545 46 00
info@vbtverhuurmakelaars.nl
www.vbtverhuurmakelaars.nl

Bezoekadressen:

vb&t Verhuurmakelaars Eindhoven
Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven

Ad Hoc beheert bijzondere tijdelijke woonruimtes in leegstaande kloosters,
herstructureringsprojecten en zelfs windmolens. Zij bieden naast hun regulier woningaanbod,
antikraak en tijdelijke huurwoningen waarbij er een minimale periode van 6 maanden geldt.
Ad Hoc zoekt bij voorkeur bewoners met de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. Let op! U kunt hier
niet huren als u kinderen en/of huisdieren heeft.

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:

Interveste is gespecialiseerd in antikraak, tijdelijke huurwoningen en tijdelijke werkruimtes.
Ook in Eindhoven en omgeving beheert Interveste woningen, appartementen en
schoolgebouwen tegen leegstand. Zij beheren deze gebouwen voor onze opdrachtgevers
zoals de gemeente, woningcorporaties en vastgoedeigenaren, maar ook voor bedrijven zoals
het Leger Des Heils. Let op! Er kunnen geen minderjarige inwonende kinderen intrekken en
huisdieren zijn niet altijd toegestaan.
Bij grote verbouwingen, reparaties, verhuizing, een overgangsperiode bij aankoop van een
nieuw huis of een persoonlijke situatie is het soms moeilijk om voor relatief lange of korte tijd
comfortabele woonruimte te vinden. Hiervoor kan soms het huren van een chalet of camping
u een oplossing bieden voor een tijdelijke woonruimte. Vaak zijn campings voorzien van
internet, een compleet ingerichte inboedel en overige woonaccommodatie.
Let op! Het is van de gemeente niet toegestaan om een recreatiebestemming permanent te
bewonen!

Telefoonnummer:
Email-adres
URL:
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Bezoekadressen:

Bezoekadressen:

info@gapph.nl
www.gapph.nl

vb&t Verhuurmakelaars Helmond
Steenweg 18 a
5707 CG Helmond
073 684 02 47
denbosch@adhocbeheer.nl
www.adhocbeheer.nl
Emmaplein 2-2a
5211 VW Den Bosch
088 118 80 00
werving@interveste.nl
www.interveste.nl

Flight forum 40 (Ground Floor)
5657 DB Eindhoven
Bekijk op internet naar beschikbare campings voor tijdelijk
verhuur. Hierin doet Woonstichting ’thuis geen aanbevelingen
i.v.m. commerciële doeleinden.
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Overige particulier
verhuurders

Document:
Blad:

Er zijn veel particuliere aanbieders voor huurwoningen in Eindhoven en omgeving. Bij
particuliere verhuur, heeft u vaak geen wachttijd. Dit is ideaal voor als u snel een ‘tijdelijke’
woning zoekt. U dient echter wel rekening te houden dat er geen huursubsidie kan worden
aangevraagd bij een particuliere huurwoning.
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Bekijk het aanbod van de particuliere verhuur online. Hierin
doet Woonstichting ’thuis geen aanbevelingen i.v.m.
commerciële doeleinden.

