
in tevreden klanten



In deze brochure leest u wat u kunt doen wanneer 
u een klacht heeft over onze dienstverlening of 
over een van onze medewerkers. Heeft u een 
klacht rondom overlast, ga dan naar onze 
 website (www.mijn-thuis.nl) of kijk in de bro-
chure Prettig wonen doe je samen. Bent u het 
niet eens met de hoogte van de huur of de ser-
vicekosten, dan kunt u terecht bij de Huurcom-
missie (www.huurcommissie.nl).

Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. 
Wij willen u daarom graag goed van 
dienst zijn. Natuurlijk kan het gebeuren 
dat u desondanks ergens niet tevreden 
over bent. Wanneer dat zo is, laat het ons 
dan weten. Want iedere klacht nemen 
wij serieus. 

Niet tevreden?
Laat het ons 
weten!

Natuurlijk kan 
het gebeuren 
dat u ergens 
niet tevreden 
over bent

Indienen van een bezwaar
Het heeft onze voorkeur als u uw bezwaar via het 
formulier op onze website aan ons doorstuurt. 
Is dit niet mogelijk, dan kunt u uw bezwaar ook 
schrijftelijk aan ons kenbaar maken. 

Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, stu-
ren wij u een ontvangstbevestiging. Doorgaans 
krijgt u binnen twee weken van ons bericht over 
de afhandeling van uw bezwaar. 

U bent ontevreden? 
Bent u ontevreden over de afwikkeling van een 
reparatieverzoek? Bent u het niet eens met het 
beleid van ’thuis? Vindt u dat ’thuis niets doet 
aan de hondenpoep op het terrein bij uw wo-
ning? Heeft u een klacht over het handelen of 
het gedrag van een medewerker? Neem in deze 
en soortgelijke situaties altijd contact met ons 
op. Een goed gesprek is de eerste stap en lost 
vaak al veel op. Soms wordt in een gesprek 
duidelijk dat er sprake is van onduidelijkheid, 
miscommunicatie of een misverstand.
Heeft het gesprek met ’thuis niet voor ophel-
dering gezorgd of bent u nog niet tevreden? 
Dan kunt u een bezwaar indienen.

Onafhankelijke
Klachtencommissie 
Wanneer u het niet eens bent met de afwikkeling 
van uw bezwaar kunt u naar de Onafhankelijke 
Klachtencommissie gaan. Deze commissie 
bestaat uit externen en zijn dus geen mede-
werkers van ’thuis. De commissie kijkt vooral 
of ’thuis het beleid van haar eigen organisatie 
heeft toegepast en heeft gehandeld volgens de 
wettelijke regels. De commissie brengt advies 
uit aan het bestuur van ’thuis. Het bestuur van 
’thuis neemt op basis van dit advies een besluit.

Meer informatie
Blijf niet rondlopen met uw ontevredenheid maar 
laat het ons weten! Kijk voor meer informatie 
over klachten en de Onafhankelijke Klachten-
commissie op www.mijn-thuis.nl of bel met een 
van onze medewerkers op (040) 24 99 999.
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