
WELKOM



Patrimonium Barendrecht is de grootste

woningaanbieder van Barendrecht en heeft

ruim 2.400 woningen in eigendom. Daar-

naast beheert Patrimonium diverse wonin-

gen van verschillende eigenaren in de wijk

Carnisselande.

Patrimonium ziet wonen als meer dan ’een dak

boven je hoofd’.We willen de kwaliteit van onze

dienstverlening afstemmen op uw wensen. U

hebt recht op een goede woning, snelle en vak-

kundige uitvoering van reparaties, optimale

service en een persoonlijke benadering. Zowel

bij vragen als bij problemen staan we snel voor u

klaar. Daarom is ons motto: vertrouwd dichtbij.

Patrimonium Barendrecht is een vereniging. Dit

betekent dat u lid van onze vereniging kunt

worden.Als lid bepaalt u mede het ’gezicht’ van

de plaatselijke volkshuisvesting, oefent u invloed

uit op ons beleid en toont u zich mede verant-

woordelijk voor uw eigen woonomgeving.

Heeft de volkshuisvesting uw belangstelling?

Meld u dan aan als lid van onze vereniging.

Onderhoud,

wie betaalt de rekening? 

De wet maakt onderscheid tussen onderhoud

voor rekening van de huurder en onderhoud

voor rekening van de verhuurder. Als huurder

bent u verantwoordelijk voor binnenschilder-

werk, het onderhoud van bomen, de tuin, schut-

tingen en dergelijke.

Wilt u weten welk onderhoud voor uw reke-

ning is? Op de kaart Onderhoud in en om de

woning staat een overzicht van werkzaamheden

en reparaties, met daarbij aangegeven waarvoor

u verantwoordelijk bent.

Naast de huur betaalt u een bedrag voor de

glasverzekering en het ontstoppen van de rio-

lering.Hebt u problemen op deze gebieden, dan

kunt u rechtstreeks de door ons geselecteerde

gespecialiseerde bedrijven bellen. Is de cv-instal-

latie eigendom van Patrimonium, dan zorgen we

voor een regelmatige servicebeurt.

Reparatieverzoeken kunt u melden via de

telefoon op nummer (0180) 61 43 33, per

brief, persoonlijk aan de balie of via onze

website. We streven ernaar om binnen drie

werkdagen actie te ondernemen.

Buiten kantooruren kunt u ons voor spoed-

eisende zaken telefonisch altijd bereiken. U

wordt dan doorgeschakeld naar het bedrijf

dat dit voor ons buiten kantoortijden regelt
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Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor

een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van

Patrimonium? In deze folder vindt u informatie die voor u als huurder van belang kan

zijn. Hebt u na het lezen nog vragen of wilt u meer weten, neemt u dan gerust con-

tact op met een van onze medewerkers.We helpen u graag verder!



en dat onze onderhoudsdienst inschakelt.

Voor spoedeisende zaken zijn we dus 24 uur

per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Zelf klussen… of laten doen? 

De meeste mensen willen hun woning zo

veel mogelijk naar eigen wens inrichten.Vaak

blijft het dan niet bij schilderen, behangen of

een mooi tapijt. U mag veranderingen in of

aan de woning en tuin aanbrengen, maar u

hebt daarvoor soms wel vooraf onze schrif-

telijke toestemming nodig. We adviseren u

welke maatregelen bouwtechnisch of

installatietechnisch wel of niet mogelijk zijn

en of u dat beter kunt laten doen. Regelt u

dat dus voordat u met het werk begint! U

voorkomt daarmee onaangename verrassin-

gen als u in de toekomst de huur gaat

opzeggen.

Wilt u weten onder welke voorwaarden u de

verandering kunt aanbrengen, of het mag

blijven zitten als u in de toekomst de huur

opzegt, of er een vergoeding mogelijk is of dat

we de maatregel tegen huurverhoging bij u

aanbrengen? Meer informatie vindt u in de

uitgebreide folder Zelf veranderingen aanbren-
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gen. U kunt ook deskundig advies vragen aan

onze medewerkers.

Verzekeringen

Als verhuurder heeft Patrimonium een opstal-

verzekering afgesloten voor al haar wonin-

gen. Schade aan de woning door brand of

storm is dus gedekt. Uw eigen spullen die in

de woning staan, kunt u zelf verzekeren via

een inboedelverzekering. Dan bent u gedekt

tegen inbraak, brand, waterschade en derge-

lijke. De glasverzekering zit al wel standaard

in de huur begrepen. Vergeet u ook niet 

een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

(WA) te regelen om de schade te dekken die

u (en uw huisgenoten) eventueel bij anderen

veroorzaken.

Huren doet u niet alleen

Patrimonium werkt graag samen met haar

huurders. U als huurder weet natuurlijk als geen

ander wat de goede en minder goede kanten

van uw woning en het leefklimaat in de buurt

zijn. Samenwerken gebeurt op verschillende

manieren. Zo is er in Barendrecht Centrum een

Bewonersraad actief en in diverse complexen



in dat geval contact op met een van onze

medewerkers. Zij kunnen u vertellen wat de

gevolgen zijn en of de huurovereenkomst

gewijzigd moet of kan worden.

Huurbetaling 

De huur moet bij vooruitbetaling vóór de

eerste van de maand bij Patrimonium binnen

zijn. U kunt op verschillende manieren de

huur betalen:

• Via automatische incasso.

Dit is verreweg de gemakkelijkste manier.

U machtigt hiermee Patrimonium om de

huur maandelijks van uw rekening af te

schrijven. De machtiging kunt u stopzetten

wanneer u wilt!

• Via een acceptgirokaart.

• Via een (pin)betaling op ons kantooradres.

Als de huur op de eerste dag van de maand

niet is betaald, dan is er sprake van een huur-

achterstand.We sturen u dan een herinnering

om te voorkomen dat de achterstand groter

wordt. Patrimonium Barendrecht wil graag op

tijd met u in contact komen als u betalings-

problemen hebt. Dan kunnen we u helpen

om grotere problemen - zoals een deurwaar-

der die langskomt of zelfs een gerechtelijke

procedure voor ontruiming van de woning -

te voorkomen door bijvoorbeeld een

betalingsregeling te treffen of naar andere

oplossingen te zoeken. Schroom dus niet en

neem contact met ons op als u achterstand in

de huur hebt of deze ziet aankomen. We

helpen u graag.

Huurprijs

De huurprijs is opgebouwd uit de nettohuur

en de servicekosten. De nettohuurprijs en

de servicekosten vormen samen de bruto-

huur. Servicekosten worden bij alle huurders

in rekening gebracht voor het ontstoppings-

fonds en de glasverzekering. Hierover

ontvangt u geen jaarlijkse eindafrekening.

Bewoners van appartementencomplexen

krijgen daarnaast nog servicekosten in

rekening gebracht voor bijvoorbeeld stook-

kosten, schoonmaak van gemeenschappelijke

ruimten, gemeenschappelijke verlichting en

dergelijke. Iedere maand betaalt u hiervoor

een voorschot. Jaarlijks vindt er een verreke-

ning plaats van de werkelijk gemaakte

zijn er bewonersvertegenwoordigers waar we

regelmatig mee overleggen. In de complexen

die we beheren voor andere corporaties, zijn

bewonerscommissies actief. Zij behartigen de

belangen van de huurders binnen hun eigen

complex.

Wilt u zich ook inzetten voor uw buurt? Of wilt

u weten wat de mogelijkheden zijn en wie van

de andere bewoners al actief zijn? Neemt u dan

gerust contact op met de Bewonersraad.

Het spreekwoord zegt het al: een goede

buur is beter dan een verre vriend. Iedereen

kan zijn of haar steentje bijdragen aan een

prettige sfeer in de straat en buurt. Hebt u

een keer overlast van iemand, probeert u

dat dan eerst met elkaar op te lossen. Lukt

dat niet, dan zoeken we samen met u naar

een oplossing.

Veranderingen in uw 

persoonlijke situatie

Als uw persoonlijke situatie verandert door

bijvoorbeeld huwelijk, samenwonen, echt-

scheiding of overlijden, kan dat gevolgen heb-

ben voor de rechten en plichten die de huur-

overeenkomst met zich meebrengt. Neemt u
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kosten. Zonodig passen we de voorschot-

bedragen aan.

Ieder jaar wordt de nettohuur verhoogd,

meestal per 1 juli. Patrimonium stelt u ruim

voor de ingangsdatum op de hoogte van het

huurverhogingspercentage voor uw woning.

Binnen wettelijke richtlijnen bepaalt de woon-

vereniging na overleg met de Bewonersraad

zelf wat dat percentage is.

Huurtoeslag

Als u in verhouding tot uw inkomen een hoge

huur betaalt, dan komt u wellicht in aanmerking

voor huurtoeslag (de vroegere huursubsidie).

U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belasting-

dienst.Voor meer informatie kunt u bellen met

0800-0543 of surfen naar www.toeslagen.nl.

Natuurlijk helpen wij u ook graag.

Verhuizen

Mocht u de woning die u van ons huurt ooit weer

willen verlaten,dan moet u natuurlijk de huur opzeg-

gen (zowel de hoofd- als de medehuurder). Bij

Patrimonium kunt u de huur op elke werkdag van

de maand opzeggen.



nadeel ondervonden van de manier waarop

Patrimonium is omgegaan met uw klacht.

• De situatie is ontstaan door toedoen van

Patrimonium.

• Het probleem gaat over de uitvoering van

beleid van Patrimonium.

• U hebt geprobeerd het probleem via

Patrimonium op te lossen.

Niet in aanmerking komen zaken die onder

verantwoordelijkheid vallen van de overheid

(woonruimteverdeling) of andere instanties en

problemen die al bij een andere instantie in

behandeling zijn (bijvoorbeeld de Huurcommissie).

Stuurt u het schriftelijk verzoek om het

geschil in behandeling te nemen binnen twee

maanden (na het verlopen van de termijn van

zes weken bij Patrimonium) naar :

Geschillenadviescommissie

Postbus 18

2650 AA Berkel en Rodenrijs

U krijgt daarna schriftelijk bericht van de

GAC. Meestal volgt er ook een hoorzitting,

waar beide partijen hun zegje kunnen doen.

Dat kan op drie manieren:

• het opzeggingsformulier printen vanaf onze

website, invullen, ondertekenen en aan ons

toesturen

• het opzeggingsformulier invullen aan de

balie op ons kantoor

• een brief sturen.

Er geldt een wettelijke opzegtermijn van

minimaal één maand. We verwachten wel

van u dat u de woning heel, leeg en schoon

achterlaat.

Meer informatie over verhuizen kunt u vinden

in de folder Verhuizen.

Geschillen

Hebt u eerst geprobeerd er met

Patrimonium uit te komen en is dat niet

gelukt binnen zes weken, dan kunt u in

beroep gaan bij de onafhankelijke Geschillen-

adviescommissie (GAC).

Het geschil moet aan de volgende voor-

waarden voldoen:

• U bent persoonlijk in uw belangen

geschaad. Met andere woorden: u hebt

Voor meer informatie of voor het aanvragen van

een brochure kunt u contact opnemen met onze

medewerkers. U kunt de brochure ook downloa-

den op onze website. Meer informatie is ook te 

vinden op de website van de GAC:

www.geschillenadvies.com.

Tot slot

We hebben nog een tip voor u. Vergeet u niet

binnen vijf dagen na uw verhuizing uw nieuwe

adres door te geven aan de afdeling burgerzaken

van de gemeente.

We hopen dat u snel gewend bent in uw woning

en nieuwe woonomgeving. Over diverse onder-

werpen die in deze brochure kort aan de orde zijn

gekomen, bestaan nog aparte folders. De folders

zijn verkrijgbaar op ons kantoor, maar ook te

downloaden via onze website. Mocht u nog vragen

hebben, dan staan we graag voor u klaar!



Bezoekadres:

Londen 14-16

2993 LA Barendrecht

Postadres:

Postbus 25 

2990 AA Barendrecht

Telefoon:

algemeen (0180) 61 38 77

reparatieverzoek (0180) 61 43 33

Internet www.patrimoniumbarendrecht.nl

E-mail info@patrimoniumbarendrecht.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Ja
nu
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