Verhuizen?
Zo werkt het!
U krijgt binnenkort een woning van De Woonplaats.
Een verhuizing brengt een drukke tijd met zich mee.
Er zijn veel dingen om aan te denken. We leggen u
hieronder graag uit hoe het werkt met een handige checklist!

Adreswijziging doorgeven bij gemeente
Denk eraan uw adreswijziging door te geven aan de
gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente, dan
moet u zich daar inschrijven.

Huurtoeslag
Gaat u een sociale huurwoningen huren? Afhankelijk van
uw persoonlijke situatie, inkomen en huurprijs is het
mogelijk om huurtoeslag te ontvangen. Neem hiervoor
contact op met de Belastingdienst. Kijk voor meer
informatie of het maken van een proefberekening op
www.belastingdienst.nl.
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Milieupas aanvragen
Om uw restafval weg te gooien heeft u een milieupas
nodig. Hoe minder restafval, hoe lager de kosten.
Gescheiden inzamelen is dus verstandig. Papier, plastic,
glas en textiel kunt u gratis in de daarvoor bestemde
containers deponeren. Vraag de milieupas tijdig aan!
- 	In de gemeente Enschede vraagt u de milieupas aan
via Twente Milieu op www.twentemilieu.nl
- 	In de gemeente Winterswijk, Oost Gelre en Aalten
vraagt u de milieupas aan via ROVA op www.rova.nl
Huurt u een woning van De Woonplaats in een andere
gemeente? Bekijk dan welk afvalbedrijf daar actief is.

Inboedelverzekering

	Aanmelden voor elektra, gas en water
Tijdens de sleuteloverdracht krijgt u de meterstanden van
de huurwoning door. Het is belangrijk dat u zich zo snel
mogelijk aanmeldt bij de betreffende leveranciers.
- 	Voor elektriciteit en/of gas meldt u zich aan bij
een leverancier naar keuze. Wanneer u een woning
met zonnepanelen gaat huren van De Woonplaats,
vergelijk dan extra goed de tarieven voor het
terugleveren van stroom. Doe dit zo snel mogelijk,
het liefst de dag van de sleuteloverdracht. Zo
voorkomt u dat u zonder gas of elektra zit.
- 	Voor water meldt u zich aan bij Vitens. Dit is de
enige leverancier voor water in Enschede en de
Achterhoek. Aanmelden kan via www.vitens.nl.
- 	Wanneer uw woning is aangesloten op de
Stadsverwarming dan meldt u zich aan bij
Ennatuurlijk via www.ennatuurlijk.nl.

Het is belangrijk dat uw meubels en andere spullen in uw
woning verzekerd zijn tegen schade. Sluit daarom altijd
een inboedelverzekering af of zet hem over op het nieuwe
adres. U kunt hiervoor terecht bij een verzekeraar naar
keuze. Geef daarbij aan dat uw glasverzekering via De
Woonplaats loopt.

Internet- en televisieprovider
Wilt u graag zo snel mogelijk televisie kijken en
internetten vanuit uw nieuwe woning? Meld u dan ook
hiervoor aan bij een leverancier naar keuze.

