
 
 

Huisregels UWOON: Zo gaan we met elkaar om! 
 
Elke dag bezoeken huurders en woningzoekenden een van onze vestigingen of komen  
onze medewerkers bij huurders thuis. 
 
Onze medewerkers proberen 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 kan zijn en daarom zullen 
wij u graag helpen. 
 
Helaas komt het voor dat sommige huurders of woningzoekenden boos worden als wij niet 
direct een oplossing kunnen bieden. We willen u graag helpen in een rustige en prettige 
sfeer. Een sfeer waar in u zich thuis voelt en onze medewerkers zich niet bedreigd voelen. 
Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld: wat we verwachten van u als klant.  
De regels gelden uiteraard ook voor klantcontacten buiten onze locatie. 
 

Die huisregels beschrijven wat eigenlijk heel normaal is: dat we elkaar met respect  
behandelen. Hierop zullen wij u wijzen als u even vergeet om u beleefd te gedragen.  
Gelukkig is het vaak helemaal niet nodig. 
 
Wat mag u van ons verwachten?  
 wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. 
 wij behandelen u met respect. 
 wij staan u op correcte wijze 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. 
 wij respecteren uw privacy. 
 wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken. 
 wij zullen problemen, mochten deze voorkomen, snel en goed met u bespreken en 

oplossen. 
 wij behandelen iedereen gelijk. 
 
Wat verwachten wij van u?  
 u behandelt onze medewerkers met respect. 
 u staat onze medewerkers correct te woord. 
 u geeft wijzigingen betreffende 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, hou afstand. 
 
Klachten over UWOON 
Ondervindt u problemen met medewerkers van UWOON en komt u er in een onderling  
gesprek samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende. Bent u na 
diens reactie nog steeds ontevreden, dan kunt u een brief schrijven naar de directie van 
UWOON. U krijgt dan binnen vijf dagen bericht van ontvangst. Daarin staat wie de klacht in  
behandeling heeft genomen en op welke termijn u een antwoord kunt verwachten. 
 
In onze folder Klachten over UWOON leest u welke stappen u kunt nemen als u een klacht 
wilt indienen. Al deze informatie en de folder staan ook op onze website 



 
 

Wat tolereren wij niet? 
 handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld. 
 schelden, beledigen,discriminerende taal of schreeuwen. 
 het gooien met, of vernielen van spullen. 
 (seksueel) intimideren. 
 het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk. 
 het lastig vallen van andere aanwezigen. 
 op enige wijze bedreigen van medewerkers en/of bestuur. 
 stalken, hinderlijk opwachten of benaderen na werktijd, voortdurend opbellen. 
 het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s). 
 het vervuilen van onze panden of terreinen. 
 bij thuisbezoek het insluiten van medewerkers. 
 elke andere vorm van agressie en geweld. 
 
Verder stellen we het op prijs als u bij bezoek van onze medewerkers in uw woning: 
 niet rookt. 
 huisdieren kalm en op afstand houdt en bij voorkeur in een andere ruimte. 
 
Bovenstaande geldt voor alle contacten tussen medewerkers van de organisatie en cliënten tijdens een bezoek 
aan één van onze locaties en daarbuiten. Het geldt ook voor alle communicatiekanalen, zoals telefoon, e-mail, 
social media.   

 
Maatregelen voor als het toch fout gaat 
 U wordt aangesproken op niet getolereerde gedragingen. Klanten die zich hinderlijk 

gedragen ten opzichte van andere klanten of medewerkers, moeten het  pand van 
UWOON verlaten. Op later tijdstip kan het gesprek eventueel voortgezet worden.  
Het is mogelijk dat de politie wordt ingeschakeld. 

 
 U kunt gesanctioneerd worden. Voorbeelden hiervan zijn dat u niet verder wordt  

geholpen en/of dat u de toegang tot ons gebouw wordt ontzegd, en/of dat u geen  
contact mag leggen met onze medewerkers 

 
 Bij bedreiging van medewerkers of het gebruik van geweld doet UWOON altijd  

aangifte bij de politie. Bij ernstige of herhaalde agressie kan UWOON ook overgaan 
tot een gerechtelijke ontruimingsprocedure. Door u aangerichte schade wordt altijd op 
u verhaald. 

 
Wij hopen uiteraard dat deze informatie voor u ten overvloede is en vertrouwen op een  
goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers. 


