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Thuisregels Elkien  
Zo gaan we met elkaar om

Onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk van 

dienst te zijn. Soms heeft een vraag of probleem echter wat 

meer uitzoekwerk nodig. En soms bent u zelf verantwoordelijk  

en moet u zelf een oplossing zoeken. Wij begrijpen dat dit 

vervelend is, maar om u goed te helpen, is dat soms nodig. 

Helaas komt het voor dat sommige huurders of woning- 

zoekenden boos worden. We willen u graag helpen in een 

rustige en prettige sfeer. Een sfeer waar u zich thuis voelt  

en onze medewerkers zich prettig voelen. Daarom stelden 

wij deze thuisregels op. Hierin leest u wat we van u als klant 

verwachten, maar ook wat u van óns mag verwachten. 

Wat mag u van ons verwachten?
•  Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen 

•  Wij behandelen u met respect

•  Wij staan u netjes te woord

•  Wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over 

de stand van zaken

•  Wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens 

om (volgens de AVG)

•  Wij respecteren uw privacy 

•  Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken 

•  Wij zullen problemen, mochten deze voorkomen,  

met u bespreken

•  Wij behandelen iedereen gelijk

•  Wij verhuren een schoon, heel en veilig (t)huis aan u

Elke werkdag hebben huurders en woningzoekenden contact met  
onze medewerkers of onze medewerkers bezoeken u thuis. 



Klachten over Elkien
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons. Daar doen we alles aan.  

Maar ook wij zijn mensen dus kan er soms iets fout gaan. Laat het ons weten  

als u het ergens niet mee eens bent. U meldt uw ontevredenheid eenvoudig via  

ons contactformulier. Deed u dat al, maar bent u het nog niet eens? Dan kunt u  

een klacht indienen. 

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Elkien? Bent u het bijvoorbeeld  

niet eens met een bepaalde oplossing, of vindt u dat u onjuist behandeld bent  

door een van onze medewerkers? Meld dan altijd eerst uw klacht bij Elkien.  

Dat kan via het klachtenformulier op onze website.

Scan voor de klachtenpagina
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Wat verwachten wij van u?
•  U behandelt onze medewerkers met respect

•  U staat onze medewerkers netjes te woord

•  U geeft wijzigingen over de behandeling van  

uw verzoek tijdig door

•  U houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken 

•  U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op

•  U gunt de ander privacy, houd afstand en plaats geen  

berichten over onze collega’s met naam en toenaam  

op internet

•  U geeft een schoon, heel en veilig huis terug als u verhuist

Als de medewerker daarom vraagt,  
verzoeken wij u:
•  Niet te roken

•  Uw huisdieren kalm en op afstand te houden,  

en naar een andere ruimte te verplaatsen 

Alcohol- of drugsgebruik, óf het onder invloed zijn  

accepteert Elkien niet. De medewerker kan de keuze  

maken om te vertrekken. 

Maatregelen als u zich niet aan onze  
thuisregels houdt
U wordt aangesproken als u zich niet aan onze thuisregels 

houdt. Klanten die zich op kantoor van Elkien vervelend of 

storend gedragen tegen andere klanten of medewerkers, 

moeten het pand van Elkien verlaten. Bij bezoek bij u thuis, 

zal de medewerker uw woning verlaten. Het is mogelijk dat 

de politie wordt ingeschakeld. Als u zich niet houdt aan onze 

thuisregels dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek op het 

kantoor van Elkien. Eventueel nemen wij andere maatregelen. 

Bij een strafbaar feit doet Elkien altijd aangifte bij de politie. 

Bij ernstige of herhaalde overtredingen, gaat Elkien over  

tot ontruiming. Door u aangerichte schade moet u ook  

zelf vergoeden. 

Wij hopen natuurlijk dat u deze informatie niet nodig  

heeft. We vertrouwen op een goede en prettige  

samenwerking met u. 

Wilt u meer weten  
over de algemene  
huurvoorwaarden? 

Scan dan de QR-code.

e klantenservice@elkien.nl   t 0513 635 735   i www.elkien.nl


