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2020 is alweer enkele weken begonnen. Een jaar van
vele veranderingen voor Van Alckmaer en ook voor u
als huurder. Onze nieuwsbrief wordt altijd digitaal
verspreid. Dit jaar maken we graag eenmalig een
uitzondering en bezorgen deze speciale nieuwsbrief bij
u thuis. We vinden het namelijk belangrijk dat u als
huurder op de hoogte bent van alle veranderingen.     
 
Van Alckmaer gaat verhuizen!   
Misschien heeft u het al gezien, Van Alckmaer bouwde
aan de Camphuysenstraat in Alkmaar een nieuw
appartementengebouw. Wij kiezen ervoor midden in
ons werkgebied (Overdie), en dus tussen onze
huurders ons kantoor te hebben. Hierdoor kunt u
als huurder makkelijk bij ons aankloppen voor vragen. 
 
Daarbij is het kantoorpand in de Stadstimmerwerf  te
groot voor ons. Het is qua indeling niet praktisch en de
energiekosten zijn hoog. Het nieuwe, duurzame
kantoor past beter bij onze taak als maatschappelijke
organisatie.   
 
Per 21 februari 2020 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe
kantoor. We zijn heel om op deze nieuwe locatie te
werken!
 
FONS KÖSTER
Bestuurder

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging 
Onze verhuizing vieren wij graag met u samen!
Onlangs heeft u van ons een uitnodiging gehad voor
de opening van ons kantoorpand. Op zaterdag 7 maart
2020, tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u vrij inlopen. De
middag is voorzien van hapjes en drankjes en onze
medewerkers zijn aanwezig om u een rondleiding
door ons kantoor te geven. Voor de kleintjes is een
knutseltafel aanwezig.    
 
Wij hopen u op zaterdagmiddag 7 maart 2020 te
ontmoeten!    
 
Nieuw logo en nieuwe huisstijl
Zoals u ziet hebben wij ook gewerkt aan een nieuw
logo en een nieuwe huisstijl. Een voorproefje hiervan
ziet u al in deze nieuwsbrief. Tijdens de feestelijke
opening op 7 maart 2020 is ons nieuwe logo te
bewonderen. Ook zal onze vernieuwde website
gelanceerd worden!   

2020...
Tijd voor verandering!
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HUREN EN BETALEN: 
 

BELANGRIJKE TIPS EN
VERANDERINGEN
 
 

Huurachterstand? Neem
contact op!
Betaalt u de huur niet voor de 1e van de maand? Dan
heeft u een huurachterstand. Dat is erg vervelend en
kan snel oplopen tot een hoge schuld. 
 
Wij adviseren u daarom altijd op tijd te betalen. Lukt u
dat toch niet? Neem dan vooral contact met ons op.
Wij gaan graag met u in gesprek en denken met u
mee. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. 
 
Vaak zien we dat schaamte een grote rol speelt om
geen contact met ons op te nemen. Hierdoor ontstaan
soms onnodig extra problemen. Hoe eerder u contact
met ons opneemt, hoe beter en sneller wij u kunnen
helpen. Schroom dus niet en neem contact met ons op
als u betalingsproblemen heeft.
 
Wij kijken altijd naar uw persoonlijke en financiële
situatie. Soms kunt u een betalingsregeling met ons
treffen en zonodig kunnen wij u in contact brengen
met de juiste hulpverleners.
 
Onze huurincassomedewerkers Melanie, Afianne en
Renee staan graag voor u klaar!
Zij zijn bereikbaar via 072 541 0340 of mail hen via
sociaalbeheer@vanalckmaer.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huurbevriezing of
huurverlaging aanvragen
Het kan gebeuren dat uw persoonlijke situatie
verandert, denk bijvoorbeeld aan een scheiding of u
raakt uw baan kwijt. Dit kan ervoor zorgen dat het 
betalen van uw huur een probleem wordt.
 
De Woonbond heeft eind vorig jaar een sociaal
huurakkoord gesloten met Aedes, de vereniging van
woningcorporaties. In dit sociaal huurakkoord is onder
andere afgesproken dat huurders met een laag
inkomen in sommige situaties in aanmerking komen
voor huurbevriezing of huurverlaging. Wij leggen u
graag uit hoe het werkt.      
 
In de afspraken staat onder andere dat huurders die
nu meer huur betalen dan voor hen haalbaar is, voor
tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging in
aanmerking kunnen komen. Huurbevriezing betekent
dat de huur eenmalig niet wordt verhoogd per 1 juli
2020. Daarnaast is in een aantal gevallen
ook verlaging van de huur mogelijk.
 
Misschien komt u als huurder ook in aanmerking voor
huurbevriezing of verlaging. Op onze website vindt u
meer informatie hierover.   
Wij adviseren u om te controleren of u in aanmerking
komt voor huurverlaging of huurbevriezing.
 
Als u in aanmerking komt voor huurverlaging of
huurbevriezing, kunt u ons een verzoek sturen door te
mailen naar: info@vanalckmaer.nl.
Uiteraard kunt u uw verzoek ook per post naar ons
toesturen.
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Heeft u recht op huurtoeslag?
Door een wijziging in de Wet op Huurtoeslag krijgen
vanaf 1 januari 2020 ongeveer 115.000 extra
huishoudens recht op huurtoeslag. Had u afgelopen
jaar geen recht hadden op huurtoeslag? Dan is
het zinvol is om te controleren of u vanaf 1 januari
2020 wel recht heeft op huurtoeslag. 
 
U kunt op de website van de belastingdienst een
proefberekening maken van eventuele huurtoeslag.    
 
Uiteraard kunnen wij u ook helpen met deze
proefberekening. Het is wel van belang dat u een
inkomensverklaring of overzicht meeneemt van uw
inkomen (en eventueel het inkomen van uw partner),
zodat wij een juiste berekening kunnen maken. Wij
helpen u graag! 
 
Of, en hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen, hangt onder
andere af van uw (gezamenlijk) inkomen,
huishoudsamenstelling en de hoogte van uw huur. 
 
 
 

Inloopspreekuur maart 2020
In de maand maart kunt u iedere dinsdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur bij ons terecht tijdens ons
inloopspreekuur.    
 
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u vragen stellen over
bijvoorbeeld huurtoeslag of het betalen van uw huur.
Wij helpen u graag met het maken van een
proefberekening voor huurtoeslag.
 
U hoeft geen afspraak te maken voor dit
inloopspreekuur. Wij houden ons spreekuur in ons
nieuwe kantoor aan de Camphuysenkade 36 in
Alkmaar.
 
 
 

Belangrijke verzekeringen  
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is daarom van
belang u goed te verzekeren tegen schade. Van
Alckmaer heeft een opstalverzekering. Alles wat
vastzit aan het huis valt onder een opstalverzekering.
Denk bijvoorbeeld aan de dakpannen, leidingen en
vloeren. Schade aan de opstal als gevolg van brand,
extreme weersomstandigheden en ontploffing zijn
voor ons. De kosten voor herstel betalen wij. Wij raden
u aan om zelf de volgende verzekeringen af te sluiten:
   
 
Inboedelverzekering  
Schade aan uw persoonlijke spullen kunnen gedekt
worden met een inboedelverzekering. Hierdoor kan
schade aan uw persoonlijke spullen als gevolg van
bijvoorbeeld brand, inbraak, blikseminslag of
binnenstromend water meestal vergoed worden. De
verzekering dekt schade aan spullen in huis die niet
'aard- en nagelvast' zitten. Dus uw meubels, gordijnen
en losliggende laminaatvloer. Maar ook kostbare
bezittingen zoals sieraden, audio- en videoapparatuur.
Een inboedelverzekering sluit u zelf af met een
verzekeraar      
 
Glasverzekering   
Schade aan glas in deuren en ramen is in de meeste
gevallen gedekt in een glasverzekering. Van Alckmaer
biedt een collectieve glasverzekering voor onze
huurders. Hiervoor betaalt u € 1,75 extra aan
servicekosten. Deze verzekering is niet verplicht. Bent
u niet verzekerd voor glasschade en wilt u een
glasverzekering afsluiten via Van Alckmaer? Neemt u
dan contact met ons op. Wij helpen u graag!      
 
WA verzekering  
Een WA-verzekering staat voor 'Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering'. Een Wa-verzekering
afsluiten is aan te raden. Deze verzekering vergoedt
schade die u als huurder (inclusief uw gezinsleden, en
huisdieren) veroorzaakt bij anderen. Denkt u hierbij
aan schade die u toebrengt aan persoonlijke spullen
van iemand anders.
 
 
 

Telefoonnummer reparatie-  
verzoeken   
Het telefoonnummer van onze reparatielijn is
gewijzigd. Bij deze nieuwsbrief zit een handige kaart
met belangrijke telefoonummers. Het is verstandig
deze kaart goed te bewaren.    
 
Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u bellen met
het nummer 072 502 42 80. Dit telefoonnummer is ook
's avonds en in het weekend bereikbaar.
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Nieuws van de
huurdersbelangenvereniging 
De huurdersbelangenvereniging van Van Alckmaer
(HBVA) is er voor u als huurder! Maar wat doet
de HBVA nou eigenlijk? De voorzitter, Ab Elst, vertelt: 
''ons doel is de belangenvertegenwoordiging van alle
huurders van de corporatie van Van Alckmaer''.
''Waarom krijg ik huurverhoging? Wat doet Van
Alckmaer aan leefbaarheid en onderhoud in mijn wijk?
Namens ú houden wij ons met dit soort vragen
bezig''.     
 
Wat doet de HBVA? 
''We geven voorlichting en advies aan huurders over
zaken als onderhoud, servicekosten, huurverhogingen
en woningverbetering. ''Ook ondersteunen wij leden
bij meningsverschillen met Van Alckmaer en hebben
wij overleg met Van Alckmaer over bijvoorbeeld de
huurprijzen, het onderhoudsbeleid en
woningverbeteringen''. ''Daarnaast voeren wij overleg
met de gemeente Alkmaar over onder andere de
gemeentelijke heffingen, nieuwbouw, wijkverbetering
en woningaanpassingen voor gehandicapten en
ouderen''.     
 
''Voor ons als HBVA is contact met u als huurder van
Van Alckmaer van groot belang om onze inbreng in de
overleggen met alle partijen goed te kunnen
verwoorden. Heeft u vragen of wilt u iets met ons
delen? Neem gerust contact op met de HBVA of bekijk
onze website: www.hbvva.nl''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesse in een vrije sector huurwoning?  
Van Alckmaer is er voor de verhuur van sociale
huurwoningen. Wij zien dat er ook mensen zijn die
geen huis vinden, omdat ze te veel verdienen voor
een sociale huurwoning en te weinig om een woning
te kunnen kopen.
 
Om hen te helpen aan een woning, verhuren wij ook
woningen in de vrije sector. Voor vrije sector
huurwoningen gelden andere inkomenseisen en
regels bij toewijzing, dan voor sociale
huurwoningen.    
 
Wij adverteren vrije sector woningen op onze website,
op Pararius.nl en op onze Linkedin pagina. U hoeft niet
ingeschreven te staan bij SVNK om te reageren op een
vrije sector huurwoning.    
 
U komt met een (gezamenlijk) jaarinkomen vanaf      
€ 43.575 in aanmerking voor een vrije sector
huurwoning. Huurders van Van Alckmaer die een
sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang op
een vrije sectorwoning!    
 
Heeft u interesse in een vrije sectorwoning? Laat
het ons weten via verhuur@vanalckmaer.nl.
Als een vrije sectorwoning vrij komt kunnen wij u
hiervan op de hoogte brengen.
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Maatschappelijke dag
Dinsdag 12 mei 2020 organiseert Van Alckmaer haar
maatschappelijke dag
 
Op die dag zetten wij ons geheel belangeloos in voor
onze huurders. Hierbij werken wij samen met Stichting
Present Alkmaar.
 
Heeft u, of kent u een andere huurder die hulp nodig
heeft bij een praktische klus, omdat dit zelf niet meer
lukt? Of voelt u zich eenzaam en wilt u graag een
uitstapje maken? Of kent u iemand waarvoor dit geldt?
 
Meldt het ons! Dit kan tot 26 maart 2020 via
info@vanalckmaer.nl, of laat het ons telefonisch
weten.
 

Sociale projecten gezocht
Maatschappelijke dag van Van
Alckmaer

LinkedIn: Van Alckmaer
voor Wonen

Website:
www.vanalckmaer.nl
 

Informatie 
Deze editie is een uitgave van Van Alckmaer
Camphuysenkade 36
1813 CE ALKMAAR
Info@vanalckmaer.nl
072 541 03 40
 
Bereikbaarheid
Op maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur
tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 16.00 uur
Op vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 12.00 uur.7
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