
Wanneer u erover denkt om naar een kleiner, of gelijkvloerse  
woning te verhuizen, komen er waarschijnlijk veel vragen naar  
boven. Wat past bij uw wensen en behoeften? Waar moet u  
beginnen? Of overweegt u uw woning aan te passen? Op deze  
vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven.

hoe pak ik dat aan? 



Bachstraat 1 | 2807 HZ  GOUDA
0182 - 69 29 69 
info@mozaiekwonen.nl | www.mozaiekwonen.nl

WAAR BEGIN IK?
U denkt erover na om te verhuizen of om uw  
huidige woning aan te passen. Voordat u gaat 
kijken naar andere woningen, is het belangrijk  
om eerst naar uw financiën te kijken. Wat zijn  
uw woonlasten, zoals energiekosten of uw  
huurtoeslag nu? En wat verandert er als u  
bijvoorbeeld een hogere huur of juist lagere 
energiekosten krijgt bij een nieuwe woning? 

HOE ZOEK IK?
Voordat u gaat zoeken, denkt u eerst na over 
waar u wilt gaan wonen. Wilt u in uw huidige 
buurt blijven? Of naar een andere plaats  
verhuizen? Misschien wilt u dichter bij familie 
gaan wonen. Of juist dichter bij de stad of andere 
voorzieningen. Vervolgens kunt u kijken wat de 
mogelijkheden zijn en waar een woning  
beschikbaar is.

Om te weten welke huurwoningen daar op dit 
moment beschikbaar zijn, gaat u naar  
www.woningnet.nl. Heeft u al een account? 
Dan kunt u inloggen. Anders moet u eerst een 
account aanmaken. Zodra u inlogt ziet u alle 
beschikbare huizen. Als u voor een woning in 
aanmerking wilt komen, klikt u bij de woning- 
advertentie op Reageren. 

Ons Woonservicepunt kan u ook helpen met 
het zoeken naar een nieuwe woning. Neem dan 

contact op via 0182 - 69 29 69.

Wilt u van woning ruilen? Ook dat kan. De  
eigenaar van de woning én uw gemeente moeten 
hiervoor toestemming geven. Om in aanmerking 
te komen voor een woningruil, moet u minimaal 
één jaar in uw huidige woning wonen;  
www.woningruil.nl.

WAT MOET IK REGELEN?
Wilt u de huidige woning aanpassen? Overleg dit 
met uw opzichter of vul het klusformulier in op 
onze website: www.mozaiekwonen.nl/ik-ben-
huurder

Heeft u een woning gevonden? Dan moet u een 
aantal dingen gaan regelen. 

1. Denk aan uw verzekeringen, abonnementen en 
gas/water/licht. Pas dit op tijd aan.

2. Omdat uw huur waarschijnlijk verandert,  
veranderen uw toeslagen ook. Neem contact 
op met uw gemeente voor meer informatie.

3. Vraag hulp: als u tegen een verhuizing op 
ziet, geef dit aan. Er zijn veel vrijwilligers en 
stichtingen die u hierbij kunnen helpen. Wij 
brengen u graag met hen in contact. Op onze 
website vindt u verschillende organisaties.

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met het Woonservicepunt. 
Dat kan via 0182 - 69 29 69 of via 
info@mozaiekwonen.nl.
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