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Niet tevreden? Laat het ons weten! 
We doen ons best om het wonen bij Elan Wonen voor u zo prettig mogelijk te maken. 

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij vinden het 

prettig als u dit aan ons meldt. Uw klacht biedt ons namelijk de kans onze dienstverlening te 

verbeteren. In deze folder staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen, op welke wijze u 

andere klachten kunt melden en op welke manier wij uw klacht in behandeling nemen. 

Waarover kunt u een klacht indienen?
Over alle onderwerpen waarvan u vindt dat Elan Wonen u niet goed heeft geholpen. Bijvoorbeeld als 
een reparatie te lang heeft geduurd, het onderhoud aan uw woning niet goed is uitgevoerd of als een 
medewerker u niet vriendelijk te woord heeft gestaan. 

Hoe meldt u een klacht?
U kunt op verschillende manieren uw klacht bij ons indienen:
1.  U vult het klachtenformulier in op onze website via www.elanwonen.nl.
2.   U stuurt ons een e-mailbericht via mail@elanwonen.nl. 
3.  U schrijft een brief naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.
4.  U belt ons op telefoonnummer (023) 515 98 59.

Wegwijzer voor andere klachten
Hieronder vindt u een overzicht van klachten die u op een andere manier kunt indienen.

 Reparatieverzoek indienen
  Technische problemen zoals een kapotte kraan of een slecht sluitende voordeur kunt u melden 

via de knop ‘Inloggen huurder’ op www.elanwonen.nl. Heeft u een reparatieverzoek dat niet kan 
wachten, zoals waterschade, een gebroken raam of een gaslek? Neem dan direct contact met ons 
op via telefoonnummer (023) 515 98 59. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorverbonden 
met de meldkamer van Elan Wonen.

 Overlast buren of woonomgeving
  Heeft u overlast van uw buren of ergert u zich aan een vervuilde woonomgeving? Meld dit dan bij 

ons via de knop ‘Inloggen huurder’ op www.elanwonen.nl. 

 Klachten over huuraanpassing 
  Ieder jaar worden de huurprijzen per 1 juli aangepast. Bent u het niet eens met de huuraan-

passing? Neem dan contact met ons op via mail@elanwonen.nl of neem direct contact op met 
de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl of bel de informatielijn van de rijksoverheid 
 telefoonnummer 1400.

 Klachten over huurtoeslag
  Heeft u klachten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst, afdeling 

Toeslagen via www.toeslagen.nl of bel met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

 Klachten over woonruimteverdeling
  Met een klacht over het woonruimteverdelingsbeleid kunt u terecht bij de Regionale Geschillen-

commissie Woonruimteverdeling. Kijk voor meer informatie op www.geschillencommissie.net.



Hoe nemen wij uw klacht in behandeling? 
Zodra wij uw klacht hebben ontvangen wordt uw klacht toegewezen aan de klachtbehandelaar (leiding-
gevende). De klachtbehandelaar neemt telefonisch contact met u op om de klacht te bespreken. 
Hij behandelt vervolgens de klacht. Binnen tien werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht en 
desgewenst een schriftelijke bevestiging. 

Niet tevreden over de afhandeling?
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de  Regionale 
Geschillencommissie voor een onafhankelijke beoordeling. Er is dan sprake van een geschil. 
De  commissie, die bestaat uit personen die niet in dienst zijn van Elan Wonen, bepaalt of ze het 
 geschil in behandeling neemt. Als dit het geval is, onderzoekt de commissie het geschil, behandelt 
het tijdens een zitting en brengt hierover schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de directie van 
Elan Wonen. Het ‘formulier geschillencommissie’ en meer informatie over de werkwijze van de 
 commissie vindt u op www.geschillencommissie.net.
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