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Voorlichtingsbulletin Woningbouwvereniging ”Beter Wonen”  
oktober 2019. 

 

 

Inboedelverzekering. 

Heeft u een inboedelverzekering? 

Als bewoner van een huurhuis is het niet nodig om een opstalverzekering af te sluiten. Dat doen wij 

als verhuurder namelijk al. Een opstalverzekering is een verzekering waarmee schade aan het huis 

kan worden afgedekt. Het is wél verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten. Hiermee 

verzekert u de spullen in uw huis tegen schade door bijvoorbeeld diefstal en brand. Een 

inboedelverzekering voor een huurwoning biedt dekking voor alle spullen in huis, zoals meubels, 

televisie en kleding. In de voorwaarden van de inboedelverzekering beschrijft de verzekeraar in 

welke gevallen schade aan de spullen precies gedekt is. 

Omdat u in een huurwoning woont, is het raadzaam ook rekening te houden met huurdersbelang. 

Huurdersbelang is een punt waar een inboedelverzekering voor huurwoningen anders is in 

vergelijking met een inboedelverzekering voor koopwoningen. Onder huurdersbelang vallen alle 

zaken die u zelf aan de huurwoning verbeterd heeft, maar die u bij een verhuizing niet mee kunt 

nemen. Deze verbeteringen zitten dus vast aan de woning. Denk hierbij aan een nieuwe 

badkamer/keuken of een plafond dat u verhoogd heeft. De waarde van dit soort verbeteringen 

worden 'huurdersbelang' genoemd. Hieronder vallen ook verbeteringen die de vorige bewoner heeft 

aangebracht en die u over heeft gekocht. 

Omdat u zelf geen opstalverzekering hoeft af te sluiten zijn deze verbeteringen nu niet verzekerd. 

Ook wij hebben deze verbeteringen niet meeverzekerd, omdat wij een opstalverzekering hebben 

afgesloten die is afgestemd op de originele waarde. Bij de meeste inboedelverzekeraars is het 

huurdersbelang standaard tot een bepaald maximum meeverzekerd, bijvoorbeeld tot 10 procent van 

de waarde van de inboedel. Wilt u een inboedelverzekering afsluiten of heeft u al een 

inboedelverzekering? Dan is het slim om te kijken of dit verzekerde bedrag voor u voldoende is. 

Meld uw individuele zaken direct bij ons. 

Is er iets kapot? Wilt u een betalingsregeling afsluiten of uw huur opzeggen? Heeft u vragen over een 

reparatieverzoek of de afhandeling daarvan? Wilt u meer weten over uw huur? Of bent u ergens niet 

of juist wel tevreden over? Neemt u alstublieft contact met ons op! 

Dit kan telefonisch 0182-352876, via e-mail info@beterwonen.info, via onze website of door een 

bezoekje te brengen aan ons kantoor.  

Doordat u zich rechtstreeks tot ons richt, geeft dat ons de kans samen met u naar een passend 

antwoord of passende oplossing te zoeken. Wij kijken graag met u mee en doen ons uiterste best u 

naar tevredenheid te informeren en helpen. 
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Wijziging klachtenbehandeling  

Vanaf 1 november 2019 zullen de klachten van huurders van Beter Wonen in behandeling worden 

genomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Op dit moment worden 

klachten behandeld door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze heeft jarenlang 

naar grote tevredenheid gefunctioneerd, maar stopt per 1 november 2019.  

 

De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 

(GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid- 

Holland.  

 

Wat betekent dit voor u als huurder? Vanaf 1 november 2019 start de inhoudelijke behandeling door 

de GCWZH. De behandeling van klachten door de GCWZH verloopt op eenzelfde manier als de 

behandeling van klachten door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard.  

Klachten die op dit moment al in behandeling zijn genomen, worden binnen de normale termijnen 

afgerond.  

 

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de GWZH te sturen. Dit kan langs de 

elektronische weg naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het 

klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl. Hier kunt u ook meer informatie over de 

GCWZH vinden. De folder over klachtenbehandeling door de GCWZH is hier te downloaden. 

 

Wijziging openingstijden kantoor in de maanden december 2019 en januari 2020. 

De feestdagen zijn weer in aantocht. Ook voor medewerkers en bestuurders van 

woningbouwvereniging “Beter Wonen” betekent dit even een wat rustiger tijd. Het kantoor is dan 

ook vanaf 23 december 2019 tot 6 januari 2020 voor huurders gesloten. Voor storingen waarvoor 

direct actie nodig is, kunt u uiteraard telefonisch melding doen op nummer 06-20843748.   

 

Medewerkers en bestuurders wensen u prettige feestdagen en een gezellige jaarwisseling. Daarbij 

wensen wij u gelijktijdig een gelukkig en gezond 2020. 

 

 

 

 


