
 

Hierbij informatie over (en veranderingen) inschrijving voor huurwoning en 
zoeken naar huurwoning via Woonmatch (namens Meindert) in de Kop van NH 
namens Meindert. 

 

Nieuwsbrief november 2017 over Woonmatch 

 

Vanaf 20 november nieuwe mogelijkheden Woonmatch Kop van Noord-Holland  

Om u als woningzoekende nog beter van dienst te kunnen zijn, blijven we investeren in verbeteringen 
van onze website.  

Op werkdagen dagelijks nieuw woningaanbod  

Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Anna Paulowna en Woningbouwvereniging Beter Wonen 
gaan vanaf 20 november dagelijks adverteren met beschikbare woningen. Zoals u gewend bent blijft 
Woningstichting Den Helder wekelijks adverteren vanaf maandag 12.00 uur. U kunt dagelijks op de 
website het woningaanbod bekijken. 
In de advertentie staat een datum aangegeven tot wanneer u kunt reageren.  

Burgerservicenummer (BSN) vervalt  

Voorheen was uw Burgerservicenummer een verplicht veld. Dit is vervangen door uw geboortedatum. 
Als u uw wachtwoord bent vergeten dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen door uw e-mailadres 
en geboortedatum in te vullen.  

Documenten uploaden  

Wanneer u kandidaat bent voor een woning kunt u de gevraagde gegevens nu ook uploaden op de 
website via Mijn Gegevens.  

Berekening gezamenlijk inkomen als u gekoppeld bent aan een andere woningzoekende  

Bent u gekoppeld aan een andere woningzoekende dan wordt uw gezamenlijk belastbaar inkomen 
vanaf nu automatisch berekend. Het is dan dus extra belangrijk dat u allebei inlogt en uw juiste 
persoonlijke inkomen vermeld!  

Veelgestelde vragen op de website  

Op de website staan de veelgestelde vragen en antwoorden. Als uw vraag hier niet bij zit, dan kunt u 
voor algemene vragen een e-mail sturen naar info@woonmatchkopnh.nl. Vermeld dan ook uw 
inschrijvingsnummer en geboortedatum.  
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De samenwerkende corporaties in de regio Kop Noord-Holland,  
 
Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en 
Woningstichting Den Helder  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marika de Jager 
(aanwezig ma., di., wo. en do.) 

Coördinator/welzijnsconsulent Wonen Plus Welzijn Hollands Kroon 

Projectleider Noordkopvoorelkaar/zorgvrijwilligers poule 

Telefoon: 0224-27 31 40 / 06-46 06 63 17 

Mail: m.dejager@wonenpluswelzijn.nl 

Wonen Plus Welzijn 

Bezoekadres: Zijperweg 14 Schagen 

Postbus: Postbus 453, 1740 AL Schagen 

Tel: 0224-273140 

 

 

 Het milieu een handje helpen? Misschien is een printopdracht niet nodig? 
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