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Vragen over deze nieuwsbrief?
Neem contact op met:

Deze nieuwsbrief gaat vooral over de nieuwe flats van
Salviapark. Als u hier niet gaat wonen, is misschien niet alles
voor u even interessant. Toch houden we ook u graag op de
hoogte van alle ontwikkelingen!
Verhuiskostenvergoeding
Jaarlijks wordt de verhuiskostenvergoeding aangepast, ofwel geïndexeerd. De
verhuiskostenvergoeding bedraagt per 2021 € 6.334,-.
Nieuwe woning in Salviapark gekozen, maar toch andere wensen?
Veel bewoners van de Bloemenoordflats kozen voor een nieuwe woning in
Salviapark. We probeerden zo veel mogelijk aan te sluiten bij ieders voorkeur.
Dat is ook bijna altijd gelukt!
Toch kunnen omstandigheden of voorkeuren nog veranderen. En kiest
iemand bijvoorbeeld alsnog voor andere woning. Dan komt de eerder
gekozen woning in Salviapark vrij. We bieden die woning dan aan via Woning
in Zicht.
Heeft u interesse in een ander type of ander huisnummer in Salviapark? Houd
dan Woning in Zicht in de gaten. Als een andere aangeboden woning past bij
uw situatie volgens de regels van passend toewijzen kunt u hierop reageren.
Uw voorrangsstatus blijft gewoon gelden. De woningen die nog niet zijn
gekozen door oud-bewoners, bieden we binnenkort aan via Woning in Zicht.
Zoekprofiel bij uw inschrijving in Woning in Zicht
Wilt u via Woning in Zicht een tipbericht krijgen als er een woning wordt
aangeboden, die voldoet aan uw wensen en past bij uw inkomen? Maak dan
een zoekprofiel aan in uw account. Zo bent u nooit te laat met reageren!
Heeft u vragen over uw inschrijving of het aanmaken van een zoekprofiel?
Neem dan contact met ons op via 0800 55 22 222. Onze woonadviseurs
helpen u graag!

Necla Cakir
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0800 55 222 22 (gratis)

Keuze tegels en keuken nieuwbouw Salviapark
Koos u al een woning in Salviapark. Dan nodigde HBV Keukens u al uit om
tegels te kiezen voor de badkamer van uw nieuwe woning. Later nodigt HBV
u ook nog uit om een keuken te kiezen. Als u een extra keukenkastje of een
verlengd aanrechtblad wilt, kunt u dat ook aangeven bij HBV Keukens. Deze
extra keuzes zijn wel voor uw eigen rekening. Houdt u hier rekening mee!
Informatie over nieuwbouw Nul-Op-de-Meter
De woningen van Salviapark zijn zogeheten Nul-Op-de-Meter (NOM)
woningen. Een NOM woning is anders dan de woning die u nu huurt. Zo zijn
deze woningen veel beter geïsoleerd en gasloos. Dit betekent dat het
verwarmen en gebruiken van een NOM woning ook anders is dan u gewend
bent. Om u hierop voor te bereiden, maakten wij filmpjes over het wonen in
een NOM woning. Wij adviseren u om deze filmpjes te bekijken. U vindt deze
op: www.casade.nl/nom-filmpjes.
Vervolg nieuwbouw, wat doet Casade?
De bouw van de nieuwe flats vordert. Als u een nieuwe woning koos in
Salviapark, wordt het de komende tijd stil. Bij nieuwbouw start de verhuur
altijd vroeg zodat u de badkamertegels en uw eigen keuken kunt kiezen.
Daarna volgt er een tijd niets. Wel kunt u uzelf al voorbereiden op het
verhuizen. Bijvoorbeeld wat opruimen of afspraken maken met familie over
hoe u het aan gaat pakken. In de tussentijd bereiden wij een ‘kijk- en
meetdag’ voor en mogelijkheden om u te informeren over de nieuwbouw.
Vragen of meer weten?
Bel ons dan gratis via 0800 55 222 22. Door de coronamaatregelen kunt u
helaas voorlopig nog niet terecht in het informatiepunt Esdoornstraat 8.
Hartelijke groet,
Projectteam Casade

