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Inloggen
Op www.elanwonen.nl krijgt u via de 
knop ‘Inloggen huurder’ toegang tot Mijn 
Elan Wonen. U logt de eerste keer een-
voudig in met de inloggegevens die u  
per brief bij deze folder heeft ontvangen. 
Hierna kunt u het wachtwoord dat u van 
Elan Wonen heeft ontvangen door een 
zelfgekozen wachtwoord vervangen.

Suggesties?
Die vernemen wij graag via ‘contact’. 
Hier vindt u een formulier voor uw ideeën, 
opmerkingen, complimenten en klachten.

Inloggegevens kwijt?
Dan kunt u contact opnemen met  
de klantenservice door te mailen  
naar mail@elanwonen.nl of door  
te bellen naar (023)  515 98 59.

Wist u dat u tegenwoordig bij 

Elan Wonen veel zaken digitaal kunt 

 regelen in het huurdersportaal?  

Zo kunt u, via uw persoonlijke 

 pagina, op ieder moment een 

reparatie verzoek in dienen, uw 

 facturen  bekijken of uw  ge gevens 

 wijzigen. Benieuwd hoe dit in z’n 

werk gaat? Blader door deze folder 

en ontdek de mogelijkheden van 

Mijn Elan Wonen. 



Via het menu Woning & Buurt kunt u:

-  uw correspondentie met Elan Wonen inzien;
- woningdetails en contractgegevens bekijken;
-  de woningwaardering van uw woning zien;
- bekijken wie de wijkcoach en wijkbeheerder zijn in uw wijk; 
- meldingen doorgeven aan de wijkcoach of wijkbeheerder;
- de bewonerscommissie in uw wijk zien;
- overlast en woonfraude melden.

WonInG & Buurt



Via het menu Betalingen kunt u:

-  uw  facturen inzien;
- uw factuur(en) betalen met iDEAL;
-  een betalingsregeling  aanvragen;
- uw stookkosten wijzigen;
- uw betalingswijze aanpassen. BEtalInGEn



ondErhoud

Via het menu onderhoud kunt u:

-   reparatie inplannen op een dag en tijdstip dat het  
u uitkomt;

-  eerdere reparatieverzoeken en de status ervan bekijken;
-  een aanvraag indienen voor het zelf veranderen  

van uw woning;
-  bekijken of er grootonderhoud gepland staat;
-  woontips voor uw woning of complex inzien.



ZElf rEGElEn

Via het menu Zelf regelen kunt o.a.:
- een overzicht van al uw acties via het huurdersportaal inzien
- medehuur aanvragen
- een serviceabonnement afsluiten 
- huisbewaring aanvragen
- uw stookkosten wijzigen

www.elanwonen.nl
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