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versie juli 20ì 7

Wol is de Regionole klochlenodviescommissie
Sinds oktober l99B is een gezomenlijke klochtenodviescommissie von de Zeeuws-Vloomse

woningcorporoties operotioneel. Deze onofhonkelijke commissie bestoot uit drie
commissieleden.
Woormee kunt u terechl bij de commissie
De commissie behondelt klochten en geschillen voor de corporoties en doet uitsprook in
geschillen tussen huurder en verhuurder ols die er somen niet uitkomen.
Een huurder kon over het hondelen of noloten von verhuurder, von medewerker(s) von
verhuurder en von derden die in opdrocht von verhuurder werkzoomheden verrichten een
klocht indienen bijde commissie.
Voor zover klochten betrekking hebben op de huurpr'rjs deelt de klochtencommissie
schriftelijk oon kloger mee dot deze klocht niet in behondeling wordt genomen en
dergelijke klochten tot de competentie von de huurcommissie en eventueelde

dot

kontonrechter behoren.
De klochtencommissie neemt geen klochten in behondeling woorover ol het oordeel von
een instontie met wettel'rjk opgedrogen geschillenbeslechtende took is gevroogd door
hetzijde kloger hetzijde betreffende corporotie. De klochtencommissie bericht kloger
doorover schriftelijk.
Als de klochtencommissÍe constoteert dot een klocht niet voldoet oon de omschr'rjving
zools hiervoor omschreven, neemt z'rjde klocht op deze grond niet in behondeling en deelt
dot schriftelijk oon kloger mee.

de klochtencommissie von mening is dot een klocht door de werkorgonisoiie von de
corporotie kon worden opgelosi en deze doortoe noor hoor oordeel nog niet of
onvoldoende in de gelegenheid is gesteld, kon zijofzien von behondeling von de klocht
en deze de behondeling teruggeven oon de werkorgonisotie von de betreffende
corporotie. De klocht dient don binnen een moond door de werkorgonisotie te worden
ofgedoon. De corporotie informeert de klochtencommissie over de wijze woorop dit is
geschied. De klochtencommissie informeert de kloger schriftelijk over de octie von de
corporotie.
Als

ln het gevol von meerdere individuele, moor overigens identieke, klochten kunnen deze
worden gebundeld, tenz'tj klogers doortegen zwoorwegende bezworen noor voren
brengen. Dit ospect is ter beoordeling von de klochtencommissie.
Bl'tjft no het melden von de klochl bljde werkorgonisotie volgens kloger de klocht bestoon,
don kon hijeen klocht indienen b'rjde klochtencommissie. Een klocht dient binnen zes
weken no dogtekening von het betreffende besluit respectievelijk de dotum von het
hondelen of noloten dot tot de klocht oonleiding geeft. op een doorvoor bestemd
formulier te worden ingediend. Het betreffende formulier is verkrijgboor b'rjverhuurder.

Wot te doen bij een geschil?
Blijft er verschil von mening bestoon don kunt u de klochtenodviescommissie benoderen
Vio de ombtelijk secretoris, Tonjo von Vlierberghe, kunt u een klochlenformulier
oonvrogen, telefoonnummer 0l l5-ó3ó01 I of 0l 15-636012 .

No het volledig invullen von het klochtenformulier opsiuren oon:

Regionole Klochtenodviescommissie
t.o.v. mevrouw T. von Vlierberghe, Postbus

269

,4530 AG Terneuzen

Deze commissie zol, voordot zij uitsprook doet, huurder en verhuurder in de gelegenheid
stellen hun zienswijze toe te lichten. Kloger kon zich tijdens de hoozitting loien bijstoon

en/of vertegenwoordigen door derden.
De commissie deelt binnen twee moonden nodot de klocht is ontvongen, hoor odvies
schriftelijk mee oon verhuurder. Z'rjkon deze term'rjn met een moond verdogen. Hiervon
ontvongen kloger en verhuurder bericht. De commissie brengt odvies uit oon verhuurder
één week nodot de hoozitting heeft plootsgevonden. Nodot het odvies is uitgebrocht
oon verhuurder, zol de verhuurder bínnen twee weken kloger in kennis stellen von het
odvies von de commissie. Verhuurder geeft voorts oon of het odvies ol don niet wordt
overgenomen. Voorts worden eventuele uit het odvies voortkomende octies oon kloger
gemeld. Afhonkelijk von de eventuele octies wordt oongegeven binnen welke termijn
octies moeten z'rjn ofgerond. Doorno kon de klocht ols ofgewerkt worden beschouwd. Als
het odvies niet wordt overgenomen zol verhuurder kloger met redenen omkleed hierover
in kennis stellen. Uitsproken von de commissie zijn weliswoor niet bindend, moor zullen in
ieder gevol voor de corporoties sterk bepolend z'rjn voor hun uiteindelijke opstelling in het
geschil. Zowel de huurder ols de verhuurder worden von de uitsprook von de commissie op
de hoogte gesteld.
Als u meer informotie wilt over dit onderwerp kunt u t'rjdens de openingstijden von de
kontoren contoct opnemen met de ombtelijk secreforis von de Regionole
Klochtenodviescommissie, Tonjo von Vlierberghe, telefoon 0l l5-ó3ó01tof 0l l5-ó3óOt2
t.vonvlierberghe@woongoedzvl.nl

