
 

Thuis in uw dorp!2021

Nieuwe uitdaging voor Carola de Haas 

“Ik ben in 2009 bij Habeko begonnen als telefoniste/ 
receptioniste. Daarnaast deed ik ook ondersteunend 
werk voor de woonconsulenten; dus de administratieve 
kant. Dat vond ik een leuke aanvulling op mijn werk.  
Na een paar jaar groeide ik door naar de functie van 
woonconsulent. Wat het werk bijzonder maakte was dat 
ik echt iets kon betekenen voor iemand. Verhuizen doe 
je meestal om een reden. Je wilt groter of juist kleiner 
wonen, je gaat samenwonen, of de kinderen gaan het 
huis uit en ga zo maar door. Juist die verschillende woon-
wensen maakten iedere verhuring weer anders.” 

Nieuwbouwproject begeleid
“2015 was een bijzonder jaar, want toen begeleidde ik 
mijn eerste nieuwbouwproject: het appartementen- 
complex ‘t Doel van Benthuizen aan de Esdoorn. Ik was 
verantwoordelijk voor het hele traject: van de verhuur 

van de appartementen tot het bespre-
ken van de tekeningen en het kiezen 
van de keukens. Een intensief en leerzaam 
project.” 

Iedereen bedankt!
“In de zomer van 2020 koos ik voor een nieuwe 
functie binnen Habeko en werd verantwoordelijk 
voor de afhandeling van reparatieverzoeken. Nu 
is het tijd voor weer een nieuwe uitdaging. Ik word 
office manager/secretaresse bij een bedrijf in de  
vastgoedsector, dat zich vooral richt op nieuwbouw.  
30 april is mijn laatste werkdag bij Habeko. Natuurlijk  
ga ik mijn collega’s missen, maar ook de huurders. 
Helaas kan ik niet van iedereen persoonlijk afscheid 
nemen. Daarom wil ik graag iedereen bedanken 
voor de mooie contacten!” 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
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Carola de Haas neemt afscheid van Habeko en gaat een nieuwe uitdaging aan. Ze kijkt met trots terug op 12,5 jaar Habeko. 
“Wat ik het meeste zal missen? De contacten met de huurders.”

Woning opleveren met zelf 
aangebrachte veranderingen   
Wilt u graag iets veranderen in of aan uw woning? Vraag dan vooraf toestemming 
aan Habeko. Dan komt u niet voor verrassingen te staan wanneer u de woning 
opzegt.

Senior woonconsulent Deniece Freire Semedo ziet het helaas nog wel eens gebeuren. 
Mensen die de huur opzeggen en bij de eerste inspectie te horen krijgen dat er nog het 
een en ander moet worden weggehaald en hersteld. “Dat levert uiteraard veel stress 
op en zorgt voor onverwachte kosten. Geen fijne situatie. Daarom: vraag altijd eerst 
toestemming aan Habeko voordat u aan het klussen slaat.” 

“Niet alle aanpassingen zijn namelijk toegestaan in 
onze woningen,” legt Arjan Holswilder, opzichter 
bij Habeko, uit. “Denk aan steenstrips en grof 
stucwerk (granol), kunststof of houten schrootjes 
en plavuizen. Voor aanpassingen zoals het plaatsen 
van een nieuwe keuken of het betegelen van de 
badkamer geven we onder voorwaarden wel 
toestemming.” 

Met een definitieve toestemming mag de 
aanpassing blijven zitten bij verhuizing. Dat geldt niet 
bij een tijdelijke toestemming. “In dat geval mag u 
de verandering uitvoeren, maar moet u de woning 
ook weer terugbrengen in de oorspronkelijke staat 
wanneer u verhuist. Als de aanpassing echt een 
meerwaarde betekent voor de woning, geven wij 
nieuwe huurders de keuze om de aanpassing over 
te nemen. Maar dat zijn ze niet verplicht.” 

Klussen zonder toestemming?
Deniece: “Heeft u een verandering aangebracht 
zonder onze toestemming en wilt u graag weten 
wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met 
onze opzichter. Hij komt bij u langs en bespreekt 
wat er moet gebeuren mocht u op termijn 
verhuizen.” 

Nu op onze website
Het jaarverslag 2020
sbhw.nl/over-ons/verslagen

Carola de Haas

Kort nieuws
Verbouwing kantoor
Ons kantoor aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp wordt de komende drie maanden 
verbouwd. Er komt een nieuwe indeling met moderne werkplekken. Afhankelijk van de 
coronamaatregelen hopen wij u binnenkort weer te kunnen ontvangen! 

Actueel woningaanbod nu  
ook op www.habekowonen.nl
Voortaan vindt u vrijkomende woningen van 
Habeko ook op onze website. Kijk op de 
homepage of onder het kopje Ons aanbod / 
sociale huurwoningen. Wilt u reageren op 
de woning, klik dan op de knop ‘Reageren’. 
U komt dan gelijk op de website van Huren 
in Holland Rijnland. 

Zelf aangebrachte veranderingen
Zo werkt het
- Vul het digitale toestemmingsformulier in op www.habekowonen.nl.
- Omschrijf wat u wilt aanpassen in, aan of om de woning.
- Onze opzichter beoordeelt de aanvraag. U ontvangt binnen drie weken per  

e-mail een reactie. 
- Krijgt u toestemming, dan kunt u aan de slag. Lees goed onder welke voor-

waarden de toestemming wordt gegeven. Alleen met definitieve toestemming 
heeft u de zekerheid dat de verandering niet ongedaan gemaakt hoeft te worden.

- Krijgt u geen toestemming, dan mag u de aanpassing niet doen. 

Op www.habekowonen.nl staat alle informatie over Zelf klussen.

30 april laatste werkdag bij Habeko wonen


