MIJN Mozaïek

Uw zaken online regelen!

www.mozaiekwonen.nl

Gemakkelijk, snel
en betrouwbaar
uw zaken online
regelen wanneer het
u uitkomt. Dat is
MIJN Mozaïek.
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Postbus 219, 2800 AE Gouda
T (0182) 69 29 69
E info@mozaiekwonen.nl
I www.mozaiekwonen.nl

Huurdersportaal MIJN Mozaïek
Vanaf nu hoeft u geen rekening meer te houden met onze openingstijden of wachttijden aan de balie. U kunt alles eenvoudig en direct
regelen via MIJN Mozaïek, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Een reparatieverzoek indienen, uw contactgegevens inzien en/of
aanpassen of de opbouw van uw huurprijs bekijken? Snel en
gemakkelijk, gewoon thuis achter uw computer, op de bank met
uw tablet of onderweg met uw mobiele telefoon.

Hoe werkt het?
“Mijn zaken via de
computer regelen
gaat zo gemakkelijk.
Iedereen kan het.”

Heel eenvoudig! U ontvangt van ons de inloggegevens. Met deze
gegevens logt u in bij MIJN Mozaïek. In de vervolgstappen kunt u zelf
kiezen voor een eigen inlognaam en wachtwoord. Dat is alles.
• Ga naar onze website www.mozaiekwonen.nl
• Klik op de groene tab MIJN Mozaïek
• Klik op de knop Registreren. Daar kunt u zich registreren met de
inloggegevens die u van ons hebt gekregen.
Gemakkelijk, snel en betrouwbaar uw zaken online regelen
wanneer het u uitkomt. Dat is MIJN Mozaïek.

Wat heeft MIJN Mozaïek u te bieden?
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Uw persoonlijke contactgegevens bekijken en wijzigen
‘Gegevens’ geeft u toegang tot uw contactgegevens. U kunt de
gegevens inzien en bijvoorbeeld zelf uw telefoonnummer(s) en
e-mailadres wijzigen.
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WONING

Verhuizen? Geef het door!
U kunt online uw huur opzeggen bij ‘Woning’. De minimum opzegtermijn is één maand. U kunt de huur op elke willekeurige dag van
de maand via MIJN Mozaïek opzeggen. Valt de beëindigingsdatum
in het weekend of op een feestdag, dan geldt de eerstvolgende
werkdag als einddatum.
Woningwaardering
Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten
weer. Elk onderdeel van de woning krijgt punten die, bij elkaar
opgeteld, een maximale huurprijs oplevert. Bij ‘Woning’ ziet u bij
Woningwaardering het aantal punten van uw woning.

UITLOGGEN

Handig: een overzicht van uw huur
Uw huur bestaat uit uw netto huur en ook uit servicekosten, zoals
bijvoorbeeld verzekeringen en/of schoonmaakkosten. Dat is per
woning verschillend. Bij ‘Woning’ ziet u welke onderdelen uw huur
heeft en om welke bedragen het gaat.
Betaalwijze
Bij ‘Woning’ kunt u uw rekeningnummer en betaalwijze aanpassen.

“Bellen tijdens de
openingstijden van
Mozaïek Wonen
lukt me niet altijd
vanwege mijn studie
en werk. Ideaal dat

FINANCIËN

Huur betalen
U kunt bij ‘Financiën’ met internetbankieren uw huur betalen.
U kunt ook zien wat u nog moet betalen en wanneer en waarvoor u
betaald heeft.
Betalingsregeling aanvragen
Het kan iedereen gebeuren: u betaalt de huur niet op tijd, of er staat
niet genoeg geld op uw rekening. Dan heeft u een huurachterstand.
Lukt het u niet om ineens het openstaande bedrag te betalen?
Dan kunt u online bij ‘Financiën’ een betalingsregeling aanvragen als
u aan de voorwaarden voldoet.

ik nu zelf dingen kan
regelen wanneer
het mij uitkomt.”

ONDERHOUD

Snel een reparatieverzoek indienen
Mozaïek Wonen vindt het vervelend wanneer er iets kapot is of niet
werkt in uw woning. U kunt bij ‘Onderhoud’ eenvoudig uw reparatieverzoek indienen. Handig!

TIJDLIJN

Uw acties inzien in de tijd
Bij ‘Tijdlijn’ kunt u aan de hand van een tijdlijn zien wanneer u
verschillende acties heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer u een
reparatieverzoek heeft ingediend of de huur heeft opgezegd.

ACTIES

“Wat handig
dat ik mijn contactgegevens kan inzien
en meteen zelf
kan aanpassen”

Bij ‘Acties’ kunt u, door te kiezen op onderwerp, verschillende
verzoeken online indienen.

CORRESPONDENTIE

Uw brieven en verzoeken inzien
Bij ‘Correspondentie’ vindt u een overzicht van eerdere
correspondentie. U kunt brieven en e-mails downloaden en inzien.

VRAGEN?

Bij ‘Vragen?’ vindt u antwoord op veelgestelde vragen over
verschillende onderwerpen.

NIEUWS

Hier leest u interessant en actueel nieuws voor u of uw buurt en
algemeen nieuws voor alle huurders van Mozaïek Wonen.

