Alles over
huren
en wonen
!WOON geeft u gratis informatie, advies en ondersteuning bij vragen over huren en wonen. We bieden
hulp bij renovaties, geven informatie over woonlasten
en onderhoud en adviseren bij zelfbeheer en energiebesparing. Met 7 vestigingen is er altijd een team
van !WOON in de buurt waar u terecht kunt voor
onafhankelijk en deskundig advies.

!WOON zet zich in
voor een prettig,
goed onderhouden
en betaalbaar thuis
voor iedereen.

Met welke vragen kan !WOON
u bijvoorbeeld helpen?
• Betaal ik te veel huur of servicekosten?
• Hoe zorg ik dat onderhoudsklachten worden verholpen?
• Waar moet ik op letten bij het kopen van een woning?
• Hoe werkt een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
• Hoe zit het met het onderhoudsfonds in mijn VvE?
• Wat kan ik doen om energie te besparen?
• Wat zijn mijn rechten bij renovatie of sloop?
• Wat zijn mijn rechten bij de splitsing of verkoop van
mijn woning?
• Wat kan ik doen bij intimidatie door de huisbaas?
• Hoe zet ik een bewonerscommissie op?
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• Hoe zoek ik een andere woning?

Meer informatie:
020-5230130

www.wooninfo.nl

!WOON team Centrum
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
centrum@wooninfo.nl
!WOON team Nieuw-West
Groenpad 4
1068 EB Amsterdam
nieuwwest@wooninfo.nl
!WOON team Noord
J. Drijverweg 5
1025 BH Amsterdam
noord@wooninfo.nl
!WOON team Oost
2e Boerhaavestraat 46 HS
1091 AN Amsterdam
oost@wooninfo.nl
!WOON team West
1e Helmersstraat 106D
1054 EG Amsterdam
west@wooninfo.nl

Voor wie?
!WOON is er voor huurders, eigenaar-bewoners,
bewonersgroepen (in oprichting) en woningzoekenden.

Wat kost het?
De diensten van !WOON zijn gratis voor bewoners.

Waar vindt u !WOON?
U kunt langskomen bij één van onze spreekuren bij u in de buurt.
Neemt u in dat geval uw papieren mee. U kunt ook bellen met
ons algemene nummer 020 52 30 130 of een vraag stellen via onze
website www.wooninfo.nl.

!WOON team Zuid
Tweede Van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam
zuid@wooninfo.nl
!WOON team Zuidoost
Harriët Freezerstraat 117A
1103 JP Amsterdam
zuidoost@wooninfo.nl
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