Op zoek naar een
woning?

Op zoek naar een woning?
Kijk dan wekelijks naar ons woningaanbod op onze website
www.thuisbijantares.nl

Reageren op een woning uit ons Huuraanbod

Woningen die opgezegd zijn, worden via internet gepubliceerd op onze
website. Dit gebeurt wekelijks op woensdag. De huurwoningen blijven
tot zondag 23:00 uur op de site staan. Tot die tijd heeft u de mogelijkheid om te reageren op een huurwoning waar u graag voor in aanmerking wilt komen. Reageren op een huurwoning gaat uitsluitend via de
website.
U kunt alleen reageren op een huurwoning uit het huuraanbod als u bij
ons staat ingeschreven als woningzoekende. Dit doet u op onze website
www.thuisbijantares.nl, door op de button/knop ‘inschrijven’ te klikken.
De inschrijving is kosteloos.

Geldigheid inschrijving

Uw inschrijving is 1 jaar geldig. Zodra het jaar
is verlopen ontvangt u automatisch via onze
website bericht dat u uw inschrijving via ‘mijn
dossier’ kunt verlengen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw
inschrijving.

Tipberichten en zoekprofielen

Als u zich inschrijft en u wilt getipt worden
over vrijkomende woningen, kunt u een of
meerdere zoekprofiel(en) aanmaken. U kunt
maximaal 5 zoekprofielen aanmaken. In een
zoekprofiel maakt u uw woonwensen kenbaar.
Het zoekprofiel houdt in dat u aangeeft voor
welke woningen u getipt wilt worden. Dit kunt
u zo specifiek aangeven als u zelf wilt.
Bijvoorbeeld: u wilt getipt worden over een
eengezinswoning met 3 slaapkamers in een
bepaalde wijk. Zodra een woning, die voldoet
aan een zoekprofiel, gepubliceerd wordt, ontvangt u via uw e-mail een tipbericht van ons.
Een tipbericht is uitsluitend ter informatie.
Let op: Mocht u voor deze woning in aanmerking willen komen, dan moet u wel nog
actief een reactie plaatsen.
Zoekprofielen kunt u altijd aanpassen en
verwijderen. Als u uw zoekprofiel verwijdert,
ontvangt u geen tipberichten meer.

Mijn reacties

Zolang de reactietermijn van een woning nog
niet verstreken is, kunt u woningen waarop
u gereageerd heeft ook weer verwijderen.
Zodra de reactietermijn is verstreken, kunt u
de reactie niet meer verwijderen en is deze
definitief. Twee dagen na het sluiten van de
reactietermijn kunt u op onze website via
‘mijn reacties’ in ‘mijn dossier’ inzien op
welke plaats u bent geëindigd.

Aanbieding woning

Heeft u gereageerd op een vrij gekomen
woning en bent u een van de langst wachtende kandidaten? Dan ontvangt u via e-mail
een aanbiedingsbrief van Antares.
In de aanbiedingsbrief vragen wij u diverse
gegevens aan ons aan te leveren. Deze gegevens moeten voor een bepaalde datum,

zoals aangegeven in de brief, bij Antares in
bezit zijn. Als uit de aangeleverde gegevens
blijkt, dat u niet aan de gestelde voorwaarden
voldoet, of u reageert niet binnen de gestelde
termijn, dan vervalt het aanbod en wordt
deze ingetrokken. Het kan voorkomen dat
Antares, naast de reeds aangeleverde gegevens, graag nog meer informatie van u ontvangt. Dit geven we dan tijdig bij u aan.

Bezichtigen

Als uit de aangeleverde gegevens blijkt dat
u aan de gestelde voorwaarden voldoet en u
bent de langst wachtende kandidaat, dan maken wij met u afspraken over de bezichtiging
van de woning. Ook spreken we duidelijk met
u af voor welke datum we van u willen weten
of u de woning wilt accepteren.

Weigering(en)

Wanneer we voor de afgesproken datum niets
van u hebben vernomen, dan gaan wij er vanuit dat u de woning niet wilt accepteren. De
aanbieding komt dan direct te vervallen en de
woning zal worden toegewezen aan de volgende kandidaat. Dit wordt geregistreerd als
weigering. Vanaf 3 weigeringen brengen we
bij deze en iedere volgende weigering telkens
één jaar in mindering op uw inschrijfduur.

Reageren op woningen uit ons
Luxe huuraanbod

De woningen in het luxe huuraanbod worden
bemiddeld aan de hand van ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’. Dus als u als
eerste interesse toont voor een woning in ons
luxe huuraanbod en u voldoet aan de voorwaarden, dan komt u als eerste in aanmerking.
U kunt zich kosteloos inschrijven om tipberichten te ontvangen. Zodra er een woning,
die voldoet aan uw betreffende zoekprofiel,
gepubliceerd wordt ontvangt u via uw e-mail
een tipbericht van ons. Een tipbericht is uitsluitend ter informatie.
Let op: Mocht u voor deze woning in aanmerking willen komen, dan moet u wel nog actief
een reactie plaatsen. Dit gaat middels een
reactieformulier.

Als u reageert op een woning uit ons luxe huuraanbod, dan ontvangt u via e-mail een
bevestiging.

Interesse in ons Koopaanbod

Onze verkoopwoningen worden apart getoond in ons koopaanbod.
Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos inschrijven om tipberichten te ontvangen met (nieuw)
verkoopaanbod. Een tipbericht is uitsluitend ter informatie.
Indien u interesse heeft in een koopwoning wordt u via onze website doorverwezen naar de
betreffende makelaar die de woning in de verkoop heeft.

Urgentie

In sommige gevallen is heel snel een (andere) woning nodig. We onderscheiden twee vormen
van urgentie: Medische en sociale urgentie.
Wil je urgentie aanvragen? Voor meer informatie, lees dan de brochure ‘Woonruimte in urgente
situaties’. Om het daadwerkelijk aan te vragen, kun je het aanvraagformulier invullen en naar
ons opsturen. Onze medewerkers sturen je zo snel mogelijk een bevestiging van je verzoek om
urgentie.

Verandert uw situatie?

Als uw situatie wijzigt – bijvoorbeeld doordat u meer gaat verdienen, kinderen krijgt of 55 jaar
wordt – dan is het verstandig om uw persoonsgegevens en eventueel uw zoekprofielen aan te
passen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op onze website www.thuisbijantares.nl. Of bel ons gerust op
(077) 373 36 66.
Even langskomen of een e-mail sturen naar wonen@thuisbijantares.nl kan natuurlijk ook.
U leest onze adresgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

Tipberichten en zoekprofielen
Het zoekprofiel houdt in dat u aangeeft voor
welke woningen u getipt wilt worden. Dit kunt
u zo specifiek aangeven als u zelf wilt.
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Openingstijden:
Openingstijden:
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur vrije inloop, ma t/m do 12.30 tot 16.30 uur op afspraak.
MA t/m VR 8.30 tot 12.30 uur vrije inloop, MA t/m DO 12.30 tot 16.30 uur op afspraak.
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur, vr van 8.30 tot 12.30 uur.
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur, vr van 8.30 tot 12.30 uur.

