
OP ZOEK NAAR JOUW 
(EERSTE) HUURWONING 
IN 6 STAPPEN

Stap 1Stap 1 
Schrijf je 
vandaag 
nog in

Mijande Wonen is de woningcorporatie in Dinkelland en 

Twenterand. In deze flyer lees je hoe je in 6 stappen een  

woning bij ons huurt. 

Op internet lees je vaak ‘vandaag besteld = morgen in huis’. 

Dit geldt niet wanneer je een huurwoning zoekt. Het kan  

gemiddeld wel een jaar duren voordat je een woning bij ons 

vindt die bij je past. Hoe lang het precies duurt voordat je 

een woning vindt, is afhankelijk van je wensen. Schrijf je 

daarom op tijd in via mijnmijande.nl. Inschrijven kost 20 euro. 

Je moet minimaal 18 jaar zijn.

mijnmijande.nl

  ONLINE INSCHRIJVEN

  MINIMAAL 18 JAAR

  KOSTEN: 20 EURO

Stap 2Stap 2 
Bekijk ons 
woning aanbod

Onze woningen vind je op mijnmijande.nl. Elke dag kunnen er nieuwe 

woningen bij komen. Iedere woning staat 5 dagen op onze website. 

Zolang de woning op onze website staat, kun je erop reageren. 

Ben je nog geen 23 jaar? Bekijk dan ook onze jongeren woningen.  

Heb je een laag inkomen? Kijk dan naar de mogelijkheden voor 

huurtoeslag op www.mijande.nl/huurtoeslag.

  ELKE DAG CHECKEN

  HUURTOESLAG CHECKEN

  GEEN 23 JAAR? > JONGERENWONINGEN

Sommige woningen komen niet op onze website en gaan direct naar een ‘speciale 

doelgroep’. Dit zijn woningzoekenden met voorrang. Meer informatie lees je op  

mijnmijande.nl | vind uw woning en dan onder het kopje ‘verantwoording’.

Stap 3Stap 3 
Reageer 
op een 
woning

Kijk eerst of jouw inkomen past bij de huurprijs  

via mijande.nl/passendtoewijzen. 

Past dit? Reageer dan via mijnmijande.nl 

op de woning die je graag wilt huren. 

mijnmijande.nl

mijande.nl  MEER INFORMATIE

  REAGEREN



Stap 4 Stap 5 Stap 6Stap 4 
Houd je 
e-mail in 
de gaten

Stap 5 
Wel/niet 
huren

Stap 6 
Verhuizen

Heb je de woning gezien en wil je graag huren? 

Dan vragen wij eerst nog extra gegevens van jou. 

Daarna mailen wij jou of je de woning kunt huren. 

Wil je de woning niet huren? Geen zorgen. Dit 

heeft geen gevolgen. Je kunt weer reageren op 

andere woningen. 

Ben jij uit alle reacties 1 van de 3 kandidaten die het langst 

staat ingeschreven? Dan krijg je een e-mail van ons om 

binnen 1 werkdag een inkomensverklaring in te leveren. 

Als de inkomensverklaring op tijd binnen is, het inkomen 

past en je bent de langst ingeschreven kandidaat? Dan 

krijg je een uitnodiging om de woning te bezichtigen. 

Als de informatie niet op tijd binnen is of het inkomen  

is niet passend, dan gaat de uitnodiging naar de  

volgende kandidaat.

Krijg je geen e-mail van ons?

Dan ben jij helaas (nog) niet aan de beurt.

Van tevoren mailen we je waar en wanneer je de sleutels krijgt en wat je 

nog moet regelen. Daarna kun je verhuizen naar jouw nieuwe woning.

Goed om te weten: wanneer je een woning van ons gaat huren stopt 

 je inschrijving. Dat betekent dat je vanaf dat moment niet meer staat 

ingeschreven als woningzoekende en niet meer kunt reageren op onze 

woningen. Je kunt je op ieder moment weer opnieuw inschrijven  

als woningzoekende. Doe dat op tijd, zo ben je goed voorbereid  

op de toekomst. 

De gemeenten Dinkelland en Twenterand kunnen ook helpen  

jouw woonwensen te realiseren. Kijk op de website van de  

gemeenten voor meer informatie.

> www.twenterand.nl

> www.dinkelland.nl/wonen-dinkelland

MIJANDE IS ALTIJD 
IN DE BUURT.

Snel en gemakkelijk.

ALTIJD
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mijnmijande.nl
Heb je vragen? We helpen je graag.

Check www.mijande.nl of bel ons 

op 088 807 07 00.

Je vindt ons ook op:


