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Wij wensen u fijne feestdagen!

Rond de feestdagen zijn we  

gesloten op:

• maandag 24 december

• dinsdag 25 december

• woensdag 26 december 

• dinsdag 1 januari 

Voor dringende reparaties buiten 

openingstijden, die niet kunnen 

wachten, kunt u contact opnemen 

met onze boodschappendienst  

020 48 581 70.

Aangepaste 
openingstijden 
kantoor tijdens 
feestdagen



2 3

Woningopnames voor energielabel

Om het energielabel van de woningen  

te kunnen vaststellen, schakelen 

wij erkende energieadviseurs in van 

PVM advies & management . Deze 

adviseurs komen bij onze huurders 

thuis voor een woningopname. Als 

uw woning aan de beurt is, ontvangt 

u eerst een brief van ons met het 

verzoek om een afspraak met de 

energieadviseur te maken. 

Waar kijkt de energie- 
adviseur naar? 
Om het energielabel te kunnen bepa-

len, kijkt de inspecteur naar verschil-

lende elementen van uw woning. Hij 

kijkt onder andere naar het type glas, 

de isolatie van de vloer, het dak en 

de gevel van de woning. Ook wordt 

er gekeken naar installaties, zoals de 

cv-ketel en eventuele mechanische 

ventilatie. De inspecteur maakt tijdens 

de inspectie foto’s van bouwkundige 

en installatieonderdelen. De uitkomst 

van het energielabel heeft geen 

invloed op uw huur. 

Half uur
Het is erg belangrijk dat bewoners  

zo snel mogelijk na ontvangst van  

de brief contact opnemen met de 

adviseur van PVM. De meeste bewo-

ners doen dat gelukkig, maar helaas 

lukt het niet altijd om binnen te 

komen. Dat is jammer, want wij heb-

ben de medewerking van huurders 

nodig om de woningopnames vlot te 

laten verlopen. De energieadviseurs 

hebben maar ongeveer een half uur 

nodig om het label te kunnen bepalen, 

dus veel tijd kost het niet.

Wat doen wij met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om de kwaliteit van onze

dienstverlening te verbeteren. Uit de laatste meting bleek dat we de commu-

nicatie rond de afhandeling van een reparatie en het contact dat bewoners 

ervaren als zij een overlastklacht melden, kunnen verbeteren. 

Weten waar je aan toe bent
Bewoners die overlast ervaren en dat bij ons melden, vinden het vooral belang-

rijk dat zij weten waar ze aan toe zijn en dat de medewerker behulpzaam en 

deskundig is. Wij denken daarin beter te kunnen voorzien met één vast aan-

spreekpunt voor overlastmeldingen. Eén van de woonconsulenten neemt de 

meldingen in ontvangst en zorgt dat de melder goed wordt geïnformeerd.

Het contact rond reparaties willen we verbeteren door het reparatieproces te 

automatiseren, zodat we een reparatie beter kunnen volgen. Zo kunnen we 

reparatieproces klantgerichter maken. 

Wij hopen dat u de resultaten van deze verbeteringen gaat 

merken. Wij vinden het belangrijk dat u zich als klant van Velison 

Wonen gehoord en begrepen voelt als u een reparatie of een 

overlastzaak meldt. 

Hoe waardeert u 
onze dienstverlening?

Planmatig onderhoud in 2019

Plaats Complex nr. Adres Huisnrs. Type werkzaamheden

IJmuiden 304 Kanaalstraat 76 - 110 Schilderwerkzaamheden

Keizer Wilhelmstraat 2 - 46 Schilderwerkzaamheden

403* Dolfijnstraat 27 - 65 Schilder- en dakwerkzaamheden

Eenhoornstraat 14 - 52 Schilder- en dakwerkzaamheden

Poolsterstraat 1 - 17 Schilder- en dakwerkzaamheden

Saturnusstraat 35 - 75 Schilder- en dakwerkzaamheden

Watermanstraat 1 - 28 Schilder- en dakwerkzaamheden

Venusstraat 15 Schilder- en dakwerkzaamheden

404 Grote Beerstraat 1A - 7F Herstelwerkzaamheden kozijnen

407 & 497 Plutostraat 2 - 28 Schilderwerkzaamheden

Velsen-Noord 501 De Tiendestraat 12 Schilder- en dakwerkzaamheden

Gildenlaan 40 - 66 Schilder- en dakwerkzaamheden

Kruisbeeklaan 8 - 14 Schilder- en dakwerkzaamheden

Vinkenkrogtlaan 3 - 17 Schilder- en dakwerkzaamheden

506 De Raetstraat 1 - 51 Schilderwerkzaamheden

507 Woonzorgcomplex De Schulpen Schilder- en dakwerkzaamheden

511 Van Rijswijkstraat 40 - 70 Vervangen goten en regenpijpen

513 Melklaan 1 - 35 Vervangen goten en regenpijpen

Ir. Krijgerstraat 1 - 36 Vervangen goten en regenpijpen

Van Rijswijkstraat 28 - 36 Vervangen goten en regenpijpen

Wardenaarstraat 1 - 36 Vervangen goten en regenpijpen

Zeeuwstraat 1 - 7 Vervangen goten en regenpijpen

Velserbroek 817 Anna Reijnvaanstraat 1 - 17 Schilderwerkzaamheden

Clara Wichmanstraat 1 - 40 Schilderwerkzaamheden

Joke Smitkade 42 - 76 Schilderwerkzaamheden

Mathilde Wibautstraat 1 - 42 Schilderwerkzaamheden

Roosje Vosstraat 1 - 23 Schilderwerkzaamheden

Vromaadweg 27 - 37 Schilderwerkzaamheden

CV vervanging In 2019 worden de cv-ketels uit 2002 planmatig vervangen in diverse complexen.

Velison Wonen wil dat haar huurders in een kwalitatief goede woning wonen. Het onderhoud dat voor 2019 staat ingepland,  

kunt u vinden in onderstaand overzicht. In het overzicht staat per straat en huisnummer aangegeven welk planmatig onder- 

houd Velison Wonen komend jaar aan de woningen wil uitvoeren. (Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.)

Niet bij alle woningen van de onderstaande complexen wordt planmatig onderhoud uitgevoerd, zo worden er geen 

onderhoudswerkzaamheden verricht aan woningen die verkocht zijn.

Voordat de werkzaamheden in de 

bovengenoemde complexen worden 

uitgevoerd start Velison Wonen eind 

2018 / begin 2019 met de voorberei-

dende werkzaamheden. 

Wat merk ik als bewoner van de 

voorbereidende werkzaamheden?

Voorafgaand aan de werkzaamheden 

vraagt Velison Wonen aan haar aan-

nemers om een offerte op te stellen. 

De aannemers zullen uw complex 

bezoeken en het kan voorkomen dat 

bijvoorbeeld iemand voor uw raam 

staat om afmetingen op te nemen of 

om de staat van het schilderwerk te 

beoordelen.

U kunt deze persoon altijd vragen 

naar zijn legitimatie en als u het niet 

vertrouwd naar Velison Wonen bellen.

Wanneer krijg ik bericht over de start 

van de werkzaamheden?

Als de aannemer is gekozen en er 

een uitvoeringsdatum bekend is zal 

Velison Wonen u een brief sturen 

wanneer de werkzaamheden starten 

en wie het werk gaat uitvoeren. Deze 

brief wordt circa 2 - 3 weken vooraf-

gaand aan de werkzaamheden aan u 

verstuurd. 

Velison Wonen voorziet al haar woningen van een energielabel. Dit label  

laat zien hoe energiezuinig een woning is. Dat is zowel voor u als voor ons 

belangrijk om te weten. Met uw hulp en medewerking kunnen we snel in kaart 

brengen hoe onze woningen scoren als het gaat om energiezuinigheid. 

Velison Wonen streeft naar een goede kwaliteit 

dienstverlening en laat daarom de klanttevreden-

heid toetsen. De metingen worden gedaan door 

het KWH, het landelijke kwaliteitscentrum voor en 

door woningcorporaties. 

Wilt u weten welk energielabel uw 

huis nu heeft. Dit kan via 

www.zoekuwenergielabel.nl 

Uw eigen energie- 
label opzoeken?

* In dit complex worden dakwerkzaamheden aan de bergingen uitgevoerd.
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Trouwe huurster 
in het zonnetje gezet

Wadi’s voor als het harder regent 
dan je wijk aan kan

Bij de rioolvervanging worden twee 

naast elkaar liggende riolen aan-

gelegd; een vuilwaterriool en een 

regenwaterriool dat het regenwater 

afvoert naar het Noordzeekanaal. In 

het gras langs het Stratingplantsoen 

legt de gemeente zogenaamde wadi’s 

aan. Dit zijn ondiepe verlagingen in 

het maaiveld die het water tijdelijk 

opvangen en geleidelijk afvoeren. 

Plaatselijk wordt de stoeprand  

verlaagd, zodat het water van de  

weg de wadi kan instromen. 

Aansluiten  
regenpijpen
Vóór de herinrichting voerde het riool 

regenwater af naar de rioolwater- 

zuivering. Dat is zonde, want dit 

regenwater is schoon en hoeft niet te 

worden gezuiverd. Tijdens de werkzaamheden worden daarom de weg en de 

daken van de woningen aangesloten op een speciaal regenwaterriool. Zo wordt 

het regenwater apart afgevoerd en dat is beter voor het milieu.

Bij de woningen aan het Stratingplantsoen kan dat eenvoudig door de regen-

pijpen rechtstreeks aan te sluiten op het regenwaterriool. Bij de woningen aan 

de Van der Poelstraat en Dijckmansstraat is dat lastiger, omdat ze een voortuin 

hebben. Om ook deze daken aan te sluiten op het regenwaterriool werkt de 

gemeente samen met Velison Wonen. 

Projectleider Kim Hexspoor van Velison Wonen: “Wij ondersteunen het initiatief 

van de gemeente Velsen. Onze bewoners willen graag droge voeten houden bij 

een heftige regenbui. Door de komst van een apart regenriool en een wadi op 

het Stratingplantsoen zal de overlast zeker verminderen. Maar ik doe ook een 

beroep op onze huurders om minder bestrating aan te leggen en meer groen. 

Een tuin die voor minimaal de helft ‘groen’ is kan heel veel water verwerken. 

Poorten komen dan ook minder snel blank te staan.” 

Aan bewoners met een voortuin wordt toestemming gevraagd om de nieuwe 

regenwaterbuis in te graven in de voortuin. Tegels en plantjes worden er even 

uitgehaald en na aanleg weer teruggebracht. Hennie Kok, projectbegeleider bij 

de gemeente, is blij met alle medewerking en heeft bijna alle regenpijpen kunnen  

aansluiten. Hij zorgt ervoor dat alle tuinen na het ingraven van de regenwater-

buis er weer netjes uitzien.

Vaker flinke wolkbreuken
Bij het nieuwe ontwerp van de riolering heeft de gemeente rekening gehouden 

met extreme neerslag. In de toekomst moeten we door de verandering van het 

klimaat vaker rekening houden met flinke wolkbreuken. Een versteende leef-

omgeving heeft moeite om zoveel water te verwerken. Door goed na te denken 

over de manieren waarop we water kunnen opslaan en langzaam kunnen 

afvoeren, kunnen we extreem weer in de toekomst het hoofd bieden. 

In Velsen-Noord werkt de gemeente aan de vervanging van de riolering in 

de Van der Poelstraat, Stratingplantsoen en Dijckmansstraat en het opnieuw 

inrichten van de straten. 

We gaan met een mooie bos bloemen en wat lekkers  

langs bij mevrouw Van Kruistum. Al zeventig jaar huurt  

zij dezelfde woning in Velsen-Noord. Ooit betrok ze  

het huis als een nieuwbouwwoning. De huur van 5,65 

gulden per week werd toen nog wekelijks aan de deur 

opgehaald. 

Mevrouw Van Kruistum vertelt: “Wij kregen de woning, 

omdat indertijd de woningcorporatie verplicht was een 

aantal woningen toe te wijzen aan medewerkers van 

papierfabriek Van Gelder en de Hoogovens. Mijn man heeft 

tot zijn pensioen bij de Hoogovens gewerkt en is helaas 

kort na zijn pensionering overleden. 

Toen wij de woning kregen en ik zwanger was van mijn 

eerste kind, zei ik: “Oh wat groot, hier blijf ik echt niet 

wonen.” Ik kwam immers uit een heel klein huisje aan de 

Middenhavenstraat in IJmuiden.” Maar de extra ruimte 

kwam goed van pas toen het gezin later werd uitgebreid 

met nog drie kinderen. Met de school om de hoek en met 

de sociale contacten die mevrouw Van Kruistum inmiddels  

had opgebouwd in buurt, was de keuze makkelijk en wilde 

ze nooit meer weg. Ook nu ze wat ouder wordt, woont ze 

nog met veel plezier: “Ik geniet zomers van mijn fijne tuin 

die vol staat met hortensia’s. Daarnaast ga ik elke week 

sjoelen met een groepje vriendinnen in Wijkcentrum de 

Stek. Eerdaags gaan we er ook weer een paar dagen op 

uit en traditiegetrouw huren we met de familie elk jaar 

huisjes in Appelscha. “We huren steeds meer huisjes,” zegt 

mevrouw Van Kruistum lachend, “want inmiddels is het 

tiende achterkleinkind op komst.”

We hopen dat mevrouw Van Kruistum nog heel wat jaartjes 

met plezier in Velsen-Noord woont. 

Bij het waterbestendig maken van 

de wijk is de samenwerking tussen 

gemeente, Velison Wonen en  

bewoners belangrijk. Als bewoner 

kunt u helpen door een groene 

achtertuin aan te leggen en door de 

regenpijp aan te sluiten op de regen-

ton of grindput.

Een bewoonster uit Velsen-Noord 

kent het probleem van waterover-

last maar al te goed: “Na een flinke 

hoosbui staan onze poorten blank. Ik 

vind het belangrijk dat de gemeente 

maatregelen neemt, want als we niets 

doen, krijgen we problemen zoals 

ondergelopen kelders. Een aantal 

bewoners heeft daar nu al last van. 

Als bewoners kunnen wij ook mee-

helpen”, vindt ze “door bijvoorbeeld 

meer geveltuintjes aan te leggen.  

Ook kun je de stoep en regenafvoer 

vrij houden van bladeren om verstop-

ping van het regenriool te voor- 

komen.” 

Bewoners kunnen ook meehelpen aan een 
waterbestendige wijk

Mevrouw Van Kruistum samen met Dionne onze woonconsulent

De inschrijving geldt voor sociale 

huurwoningen die op de website 

worden aangeboden. Woningzoe-

kenden kunnen zelf kijken of er een 

woning wordt aangeboden die bij 

hen past. Groot voordeel is ook dat 

woningzoekenden niet meer hoeven 

te kiezen in welke gemeente zij, nu  

of in de toekomst, willen wonen. 

De website biedt ook een overzicht 

van huurwoningen in de vrije sector. 

Hiervoor is geen inschrijving nodig. 

Voor meer informatie en voor 

inschrijven kan iedereen terecht op 

www.mijnwoonservice.nl

De woningen van Woonopmaat 

(Beverwijk/Heemskerk) worden niet 

via dit systeem aangeboden. Woon-

opmaat blijft voorlopig haar woningen 

aanbieden via haar eigen website. 

Het is zover. Vanaf 27 november 2018 hebben woningzoekenden via één  

website toegang tot bijna alle sociale huurwoningen in Beverwijk, Heemskerk, 

Velsen én Zuid-Kennemerland.  

De woningen zijn te zien op www.mijnwoonservice.nl.

WOONSERVICE
Postbus 2115 •  1990 AC Velserbroek

Corporaties in Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zuid-Kennemerland 

Eén inschrijving voor (sociale) 
huurwoningen
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Afspraken tussen woning- 
corporaties, gemeenten en  
huurders vastgelegd

Betaalbaarheid

• We streven ernaar richting 2025 75% van de totale woning- 

voorraad onder de € 640,14 (prijspeil 2018) te houden.

• De gemeente Velsen houdt een betaalbaarheidsonder-

zoek naar wonen en leven in Velsen.

Beschikbaarheid

• We kopen de door de eigenaar aangeboden koopgarant- 

woningen terug en brengen die zoveel mogelijk in de 

verhuur.

• In 2019 leveren we 54 nieuwbouwwoningen op  

(afhankelijk van start bouw).

Duurzaamheid

• Investeringen in duurzaamheid in de schil (dak, buiten 

muren en vloer) rekenen we in principe niet door in de 

huur. Dit resulteert in een verlaging van woonlasten en 

energielasten.

• We gaan verder met verduurzaming van ons woning-

bezit. We streven naar een gemiddeld label B in 2020. 

• Velison Wonen heeft een plan van aanpak richting 

CO2 neutraal in 2050. 

Wonen en Zorg

• We leveren maatwerk voor seniorbewoners, voeren 

gesprekken over de veiligheid in huis (seniorencheck) 

en signaleren daarbij mogelijk sociaal isolement en/of 

een hulpvraag. We ondersteunen en brengen bewoners 

in contact met de juiste zorgpartij.

• We continueren de verhuisregeling voor 75-plussers.

Leefbaarheid

• We zetten ons in voor het leefbaar houden van de 

wijken. Dit doen we onder andere door: aanpak van 

woonoverlast, inzet Wonenplus, inzet Wijkmobiel, 

aanpak van achterpaden, verlichting en schuttingen en 

onderhoud van hoek- en binnentuinen. 

• We hebben een actief beleid voor de aanpak van 

schuldhulpverlening en -sanering.

Samen met de gemeente Velsen en de corporaties hebben we prestatieafspraken  

gemaakt voor 2017-2021. Ieder jaar gaan we aan de slag om tot uitvoerings- 

gerichte jaarafspraken te komen. Voor 2019 heeft Velison Wonen onder andere 

de volgende afspraken gemaakt:

Begin dit jaar startten we met de energetische verbetering van de 106 een-

gezinswoningen aan de Ladderbeekstraat, Schoonoortstraat, Geelvinckstraat, 

Wijkeroogstraat en Heirweg. De woningen zijn geïsoleerd, de kozijnen en het 

ventilatiesysteem vernieuwd en de nieuwe daken voorzien van zonnepanelen. 

De woningen maakten hierdoor een energiesprong van label E/F naar A. 

Het is toch wel heel bijzonder om de leeftijd van 100 jaar 

mee te mogen maken. Reden om bij mevrouw Van ’t Hoff 

en haar dochter op bezoek te gaan en haar te feliciteren 

met een mooie bos bloemen.

Mevrouw Van ‘t Hoff geniet nog optimaal van het leven 

en het is haar niet af te zien dat ze deze mooie leeftijd al 

heeft bereikt. Haar geheim is dat ze veel beweegt, lekker 

eet en graag onder de mensen is. “Ik houd erg van mensen 

en gezelligheid om me heen, dat heb ik altijd gehad” zegt 

mevrouw Van ’t Hoff. “Daarom ga ik regelmatig naar de 

Stek, het zondagmiddagpodium of een klaverjasje leggen 

hier in de Schulpen. Dat houdt me jong.”

We wensen mevrouwVan ’t Hoff nog een aantal gelukkige 

jaren erbij samen met haar kinderen en kleinkinderen.

Op bezoek bij een 100-jarigeVerduurzaming 106 woningen Geelvinckstraat e.o afgerond

Samen met huurders gaan we 
voor duurzaam wonen 

Minder verbruik
Michel Metselaar is heel blij met zijn geïsoleerde huis voorzien van zonnepanelen.  

Metselaar: “Vorige week ontving ik van NUON mijn verbruik statistieken. Ik heb 

aanzienlijk minder energie verbruikt. Het huis is nu ook nog eens heerlijk com-

fortabel; het tocht niet meer en lekkages behoren ook tot het verleden. Laat de 

winter maar komen!” 

Groener, duurzamer huis
Ook projectleider Kim Hexspoor is ronduit tevreden met het resultaat: “De 

duurzaamheidsmaatregelen gaan de bewoners echt wat opleveren”, weet ze 

uit ervaring, “door de energiebesparende maatregelen en het aanbrengen van 

zonnepanelen kan de energierekening flink naar beneden. En door de isolatie 

zal het comfort behoorlijk toenemen. Onze bewoners gaan merken dat hun 

woning sneller opwarmt en behaaglijker aanvoelt. Zelf kunnen ze natuurlijk  

ook veel doen om energie te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen 

voor led-verlichting of door te letten op het energielabel bij aanschaf van huis-

houdelijke apparaten. Op de website van Velison Wonen (www.velisonwonen.nl) 

staat een folder met allerlei tips om energie te besparen.“

Het favoriete feest van Natascha
De Sint is het land nog niet uit of Natascha haalt de kerst- 

spullen te voorschijn.” Ik begin altijd al vroeg,” vertelt ze. 

Dat moet ook wel want in het optuigen van haar plafond-

hoge kerstboom gaan heel wat uurtjes zitten. De cadeau-

tjes liggen met naam en al onder boom klaar. “Die pakjes 

zijn voor mijn familie en vrienden. Zij komen op eerste 

kerstdag eten en op tweede kerstdag brunchen.”

Natascha houdt van een kerstboom met veel rood. “Die 

warme kleur rood hoort wat mij betreft helemaal bij kerst. 

Het eerste jaar dat ik hier woonde had ik nog een beschei-

den boom van 1 meter 20, maar sinds twee jaar heb ik 

deze grote boom staan. Ik verheug me er nu al op om 

de feestdagen met iedereen rond de kerstboom door te 

brengen.”
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Handige informatie voor huurders

Colofon
Bezoekadres
Velison Wonen

Sluisplein 25

1975 AG  IJMUIDEN 

Postadres 
Postbus 352

1970 AJ IJMUIDEN

Telefoonnummer 
0255 535 786

www.velisonwonen.nl

info@velisonwonen.nl

facebook.com/velisonwonen

 

Openingstijden
Ma t/m do: 08.30 uur tot 17.00 uur

Vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur  

Bankrekening
NL 75 BNGH 0285 1613 50

Redactie en lay-out
Velison Wonen

le bureau, Hoorn

Fotografie
Velison Wonen

Reinder Weidijk

Meer gemak met het  
serviceabonnement 
Bij een huurwoning hebben u en Velison Wonen beide onderhoudsverplichtingen. Op onze website kunt u eenvoudig een reparatieverzoek melden. Voor het onderhoud en de kleine reparaties die u als huurder zelf moet uitvoeren bieden wij het serviceabonnement aan. Voor een bedrag van € 5,- per maand bent u verzekerd van vakkundige reparaties voor een groot deel van het huurdersonderhoud. Op onze website vindt u meer informatie over dit abonnement. Op de homepagina van de website kunt u het abonnement aanvragen. 

Het opzeggen van uw huur

Bent u van plan om binnenkort uw huur op te zeggen? 

Dan is het volgende belangrijk:

• U zegt de huur minimaal één maand van te voren op.

• Dit valt altijd op een werkdag, opzeggen kan elke dag.

• Vanaf de opzegdatum loopt de huur nog één 

maand door.

• Na de huuropzegging volgt een inspectie van de 

woning.

• U zegt op via een formulier op de website of  

op te halen op kantoor.

• Ook kunt u een opzeggingsbrief sturen met  

vermelding van uw adres, telefoonnummer  

en datum opzegging.

Melden van glasbreuk
 
Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan: 

De Glaslijn 0800-0205050.

Een verandering aan uw woning aanbrengen
We kunnen ons voorstellen dat u uw woning wilt 
aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Dat is 
geen probleem zolang u zich aan ”de spelregels” houdt. 
Op onze website kunt u onder het kopje klussen en 
verbouwen de folder zelf aangebrachte veranderingen 
downloaden. Bij een aantal veranderingen heeft u 
vooraf toestemming van Velison Wonen nodig.  
Twijfelt u? Bel ons gerust 0255 535 786.

Storing aan uw CV?

Dit kunt u 24 uur per dag rechtstreeks doorgeven aan 

de installateur. 

Woont u in IJmuiden? Dan belt u Firma Bonarius op 

telefoonnummer 088-1151313

Woont in Santpoort-Noord, Velserbroek of Velsen-

Noord? Dan belt u Firma Gasservice Kennemerland op 

telefoonnummer 0251-245454.

Klachtenafhandeling 
Heeft u problemen met de buren? Achterstallig onder-
houd? Of een klacht over onze dienstverlening? Voor 
klachten zijn er aparte procedures. Meld uw klacht op 
de juiste manier, dan kunnen we u zo snel mogelijk  
helpen. Meer informatie hierover vindt u op onze web-
site. Heeft u een vraag? Belt u gerust 0255 535 786.

Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De nieuwsbrief van Velison Wonen verschijnt 3 keer per jaar.


