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voorspoedig en gezond
De HBV Etten-Leur

wenst u een

Huurdersnieuws
 Nieuwsbrief december 2022

Beste Huurder,

Het laatste Huurdersnieuws van 2022!
Wat was ook dit weer een veelbewogen jaar. We bekijken samen nog een aantal belangrijke zaken die ook 
in 2023 weer terug zullen komen. Daarnaast zullen we in 2023 verder gaan met zowel een gedrukte als een 
digitale nieuwsbrief via Lasso+. Wilt u dit Huurdersnieuws graag in digitale vorm ontvangen? Stuur dan 
een e-mail naar huurdersnieuws@hbvettenleur.nl!

In deze nieuwsbrief leest u een verslag over de Algemene Ledenvergadering, met ondere andere een 
presentatie van de Meedenkcoaches en het afscheid van Katinka Timmermans. Ook hebben we 
weer een interview onder de rubriek ‘Een kopje koffie drinken met...’. Ditmaal met ons eigen Team 
Huurdersondersteuning. U vindt in dit Huurdersnieuws ook meer informatie over zonnepanelen via 
duurzaamheidsproject ‘HBV voor Zon’ en over Meld Misdaad Anoniem en de workshop die wij kregen over 
‘Woonfraude & Ondermijnende Criminaliteit’.

Ook ditmaal weer een mooi compleet Huurdersnieuws boordevol informatie die zeer interessant is voor u 
als huurder. Mocht u na het lezen van deze editie nog meer informatie willen over een bepaald onderwerp, 
mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

mailto:huurdersnieuws%40hbvettenleur.nl?subject=Ik%20wil%20het%20Huurdersnieuws%20digitaal%20ontvangen%21
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Kom langs tijdens ons spreekuur!

Agenda & inloop 
Huurdershuis

Links treft u de agenda van de 
Huurdersraad van de HBV Etten-Leur. 
U bent van harte welkom om op de 
dikgedrukte gele data langs te komen 
bij ons Huurdershuis op Liesbosweg 
40C in Etten-Leur.

Zoals u weet is er elke eerste donderdagmiddag van de maand een vrije inloop in ons huurdershuis 
Dit is van 13:30 tot 15:30 uur. Het staat iedere huurder vrij om een kijkje te komen nemen en 
een kopje koffie of thee te drinken, een praatje te maken of een vraag te stellen. Ook voor 
huurdersondersteuning kunt u terecht. Er is ook gelegenheid om eventueel persoonlijke vragen te 
stellen in een afzonderlijke spreekruimte. 

Hiernaast leest u een interview met Kees & Susanne van ons Team Huurdersondersteuning. 
Hierin vertellen zij wat zij precies voor u kunnen betekenen en waarvoor u bij hen terecht kunt.

5 januari Van 13.30 tot 15.30 uur inloopmiddag  
  huurdershuis 

11 januari De Huurdersraad vergadert

2 februari Van 13.30 tot 15.30 uur inloopmiddag  
  huurdershuis
 
22 februari De Huurdersraad vergadert 
 
28 februari Regulier overleg Alwel met HBV Etten-Leur

2 maart Van 13.30 tot 15.30 uur inloopmiddag  
  huurdershuis

22 maart De Huurdesraad vergadert

6 april  Van 13.30 tot 15.30 uur inloopmiddag  
  huurdershuis

17 april Voorjaarsvergadering
Huurdershuis aanvang 19.30, zaal open om 19.00 uur

19 april De Huurdersraad vergadert

Agenda Huurdersraad HBV Etten-Leur
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Een kopje koffie drinken met...
Voor onze rubriek ‘een 
kopje koffie drinken met…’ 
interviewen we dit keer geen 
huurder, maar onze eigen 
Kees en Susanne van de 
Huurdersondersteuning.

‘Er zijn nog veel huurders die 
nog niet bekend zijn met het 
begrip ‘Huurdersondersteuning’. 
Zij weten nog niet wat het 
precies inhoudt of wat wij voor 
hen kunnen betekenen. Dat 
terwijl wij als schakel, tussen 
huurders en Alwel, zeker van 
meerwaarde kunnen zijn.’

Even voorstellen
We beginnen met een klein 
voorstelrondje. Susanne Feenstra 
en Kees Joosen zijn beide sinds 
een jaar of vijf vrijwilliger bij 
HBV Etten-Leur. Zij zijn lid van de 
Huurdersraad en samen het team 
Huurdersondersteuning. Susanne 
werkt in het dagelijks leven als 
fulltime ambulant begeleider 
en Kees is met pensioen. 
Desondanks is hij nog regelmatig 
te vinden achter het stuur van 
een taxi bij Taxibedrijf Goverde. 
Huurdersondersteuning doen zij 
er vrijwillig bij. 

‘Susanne en ik hebben beide een 
sociaal beroep, waardoor wij 
ons makkelijk in kunnen leven in 
de huurders. We vinden het erg 
fijn om ondersteuning te kunnen 
bieden en verdiepen ons er ook 
graag in’ vertelt Kees. 

Huurdersondersteuning
Wat houdt Huurdersondersteuning 
nu precies in? Waarvoor kun je 
bij Susanne en Kees terecht? 
Dat zijn vragen die we hieronder 

voor u beantwoorden. Het 
begrip Huurdersondersteuning 
houdt in dat Susanne en 
Kees een klankbord zijn voor 
huurders met vragen en/
of een probleem. Zij zijn een 
luisterend oor en spelen een 
bemiddelende rol. Zo zijn zij 
er om zaken te verduidelijken 
en advies te geven over welke 
weg te bewandelen. 

Laatst was er een vraag 
van een huurder die met 
spoed wilde verhuizen naar 
een andere woning. Helaas 
kunnen wij dit niet regelen. 
Vrijkomende woningen komen 
op de site van Klik voor Wonen. 
En ja; Je moet best een aantal 
jaren ingeschreven staan wil 
je kans maken op de woning 
die je graag wil hebben. We 
merken dat de mogelijkheid 
voor woningruil nog niet zo 
bekend is bij de huurders. 
Informatie hierover kun je vinden 
op de site van Klik voor Wonen 
welke mogelijkheden er zijn en 
welke voorwaarden hieraan 
verbonden zijn.

‘We staan voor 
zelfredzaamheid. Dat houdt 
in dat wij advies geven, maar 
dat de huurder zelf stappen 
onderneemt. Mocht dit dan 
onverhoopt toch niet lukken of 
de juiste uitkomst geven, dan 
ondernemen wij samen stappen’ 
vertelt Susanne. Ook is het niet 
zo dat het werkt zoals: de klant 
is koning. ‘Als het probleem bij 
Alwel ligt zullen wij dit eerlijk 
aangeven, maar wanneer het 
probleem bij de huurder zelf ligt 
zeggen wij het ook’. 

De huurdersondersteuning is een 
onpartijdige schakel tussen u als 
huurder en Alwel. Ze bieden een 
luisterend oor en geven advies. 
U kunt voor alle soorten vragen 
en/of problemen bij hen terecht. 
Ook voor vragen rondom 
energiearmoede, eenzaamheid, 
overlast of werkzaamheden. 
Susanne en Kees zijn er speciaal 
voor u. ‘We blijven ons ook 
verdiepen in verschillende 
onderwerpen, zodat we huurders 
van een goed advies kunnen 
voorzien.’ Daarbij zullen zij met u 
meedenken en krijgt u een eerlijk 
antwoord. Ook als dat niet in het 
voordeel van Alwel is.

Susanne & Kees
Team Huurdersondersteuning
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Algemene 
Ledenvergadering

Op 14 november hadden we een goed bezochte ledenvergadering. Op de agenda stonden twee 
belangrijke onderwerpen, namelijk de statutenwijziging van onze vereniging en het activiteitenplan en de 
begroting voor 2023. Na de pauze is er door de meedenkcoaches Mirthe Verstijlen en Neeltje Heeren 
verteld wat zij kunnen betekenen voor huurders. 

Statutenwijziging
Voorgesteld werd om de structuur van de vereniging aan te passen. Enerzijds zijn we dit verplicht in verband 
met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die vereist dat in de statuten is vastgelegd 
hoe belangenverstrengeling  wordt voorkomen, hoe het toezicht binnen het bestuur is geborgd en wat er 
gebeurt als er geen bestuur meer is. Daarnaast is de huidige structuur met een zaakvoerder / bestuurder 
ongebruikelijk voor een vereniging. Het voorstel was dan ook om de structuur aan te passen naar een 
gebruikelijke verenigingsstructuur met een bestuur, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Gelijktijdig 
kunnen de aanpassingen die de WBTR vereisen, worden meegenomen. De vergadering ging unaniem 
akkoord met deze wijziging. 

Activiteitenplan & Begroting 2023
Ook stond het activiteitenplan en de begroting voor het nieuwe jaar op de agenda. In het activiteitenplan 
zijn de belangrijkste onderwerpen opgenomen waar de HBV komend jaar mee aan de slag gaat. In 
verband met de afschaffing van de verhuurdersheffing hebben de corporaties en de gemeenten met de 
minister Landelijke Prestatieafspraken gemaakt over onder andere extra nieuwbouw, versnelling van de 
verduurzaming, huurverlaging voor de laagste inkomens en beperking van de jaarlijkse huuraanpassing. Met 
Alwel gaan we volgend jaar bezien wat dit lokaal voor Etten-Leur betekent. 

Gezien de enorme stijging van de energieprijzen nemen 
de woonlasten flink toe. Dit is onder andere de reden dat 
we ons volgend jaar in blijven zetten voor betaalbare 
woonlasten en woonlastenbeperking. De verduurzaming 
in de vorm van het isoleren van de woningen zal hier 
een bijdrage aan moeten leveren. Met Alwel gaan we in 
gesprek om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Als HBV 
maken we ons sterk voor een nieuw zonnepanelenproject 
om de energielasten te kunnen verlagen. Zowel het 
activiteitenplan en de begroting kregen de goedkeuring 
van de ledenvergadering. Beide stukken zijn te vinden op 
onze website www.hbvettenleur.nl.  
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Meedenkcoaches
De meedenkcoaches Mirthe en 
Neeltje luisteren en denken mee 
met vragen waar u zelf niet aan 
uitkomt. Zij maken u wegwijs in de 
wirwar van regels en instanties 
binnen de gemeente Etten-Leur.

Ze zijn in Etten-Leur bereikbaar 
voor iedereen die met vragen zit 
waar men niet direct raad mee 
weet. Zij helpen u de juiste weg te 
vinden die wellicht kan leiden tot 
een oplossing voor uw probleem 
of vraag. De meedenkcoaches 
zijn te bereiken op het 
telefoonnummer: 076-50 477 34 
of via het mailadres 
info@meedenkcoachettenleur.nl. 

U kunt altijd een afspraak maken 
voor een eerste vrijblijvend 
gesprek waarin u kennis kunt 
maken en aangeeft waarmee u 
graag geholpen wordt. Indien 
nodig, zetten zij samen met u de 
eerste vervolgstap.

Afscheid Katinka 
Timmermans
Alwel heeft een Raad van 
Commissarissen die toezicht houdt op 
het bestuur. Als huurdersorganisaties 
hebben we een recht om drie 
commissarissen voor te dragen. 
Per 1 februari 2023 eindigt de 
maximale zittingstermijn van Giljam 
Lokerse als RvC-voorzitter en van 
Katinka Timmermans als RvC-lid die 
op bindende voordracht van de 
huurdersorganisaties zijn benoemd. 
Mevrouw Katinka Timmermans was 
voor de HBV de afgelopen jaren het 
aanspreekpunt. Regelmatig hebben 
we overleg met haar gehad en ze 
was een trouwe bezoeker van onze 
ledenvergaderingen. Omdat ze 
voor de laatste keer aanwezig was, 
hebben we haar bedankt voor haar 
inzet als huurderscommissaris en 
haar getoonde belangstelling voor 
onze vereniging. Als blijk van onze 
waardering kreeg ze een mooie bos 
bloemen overhandigd. 

De werving van een nieuwe 
commissaris is inmiddels gestart. 
De vacature staat ook op onze 
website. Vertegenwoordigers van de 
HBV en Alwel hebben zitting in de 
selectiecommissie. Eind dit jaar hopen 
we een nieuwe huurderscommissaris 
voor te kunnen dragen. 

mailto:info%40meedenkcoachettenleur.nl?subject=Contact%20vanuit%20HBV%20Huurdersnieuws
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Maximaal aantal deelnemers is bereikt. 
Ons zonnepanelenproject mag een succes worden genoemd. Er hebben zich namelijk 
al 550 belangstellende huurders aangemeld. Hiermee is het budget volledig benut. Als 
u zich nu nog aanmeldt komt u op de reservelijst. 

Mogelijk extra woningen 
We zoeken binnen het fusiebudget naar extra financiële middelen om nog een aantal 
woningen van zonnepanelen te kunnen voorzien. Zodra we hierover meer weten, 
zullen we dit bekend maken. Aanmelden heeft dus nog steeds zin. Als uw woning in 
aanmerking komt, levert het u altijd een besparing op.

Planning
We krijgen met regelmaat vragen van huurders over de planning van het leggen van de 
zonnepanelen. We begrijpen dat, zeker nu de energieprijzen enorm zijn gestegen, 
iedereen liever gisteren dan vandaag zonnepanelen op het dak wil hebben. Dat gaat 
helaas niet lukken. Het project heeft nu nog een looptijd van iets meer dan een jaar. 

Voor iedereen die zich heeft aangemeld voor 21 oktober 2022 zijn zonnepanelen 
gereserveerd. 

Het is (nog) heel lastig om een concretere planning aan te geven omdat de installateur, 
Led Up, afhankelijk is van onder andere het weer en de levering van materialen. 
Daarnaast hebben we besloten om projectmatig te werken, zodat we in één keer 
meerdere woningen kunnen voorzien van zonnepanelen. Dit voorkomt dat Led Up 
binnen Etten-Leur steeds heen en weer moet rijden voor één woning. 

Vanaf 9 januari verwacht Led Up de routing op basis van de kwartaalplanning gereed te 
hebben. Mocht u hierover meer willen weten kunt u het beste een e-mail sturen naar 
info@hbv-voor-zon.nl. Let op: In verband met de kerstvakantie is Led Up gesloten van  
24 december tot 9 januari. 

Bekijk de website www.hbv-voor-zon.nl voor alle informatie over dit project!

mailto:info%40hbv-voor-zon.nl?subject=Contact%20vanuit%20Huurdersnieuws
http://www.hbv-voor-zon.nl
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Sinds oktober geniet Cees uit de Waldhoornlaan van zijn 
zonnepanelen. ‘Ik kreeg begin 2022 een brief van Alwel en 
heb mezelf daarna direct aangemeld via de website van 
HBV voor Zon. In september kreeg ik een telefoontje van 
Led Up, had binnen een week een keukentafelgesprek en 
zes weken later waren de zonnepanelen geplaatst!’

Over de manier van werken is Cees erg te spreken. 
‘Het zijn echte vakmannen. Ze werken hard, zijn alle 
afspraken nagekomen en hebben ook al mijn vragen 
beantwoord.’ Tijdens het keukentafelgesprek legt Led Up 
alle informatie over de omvormer en zonnepanelen uit. 
Ook kijken ze naar de plaats waar de omvormer komt. 
Aan het eind van dit keukentafelgesprek tekent u een 
contract. Daarmee geeft u aan dat u akkoord bent met 
de plaatsing van de zonnepanelen.

Zes weken later zijn de panelen op Cees zijn woonblok 
geplaatst. Nog niet iedere huurder uit de Waldhoornlaan 
is voorzien van zonnepanelen. Diegene die zich 
aangemeld hebben voor de eerste 550 sets, krijgen 
vanzelf bericht van Led Up. 

‘Ik ben heel erg tevreden over de zonnepanelen. Niet 
alleen met de werkmannen, maar ook met het gehele 
project. De communicatie vooraf, de planning en het 
daadwerkelijk plaatsen. Ook bespaart het natuurlijk veel energie en dat scheelt weer in 
de kosten. Als ik mijn opgewekte stroom over deze zes weken doorreken over een heel 
jaar, kan dat al gauw honderden euro’s besparen. Ik hoop dat er veel mensen van deze 
panelen voorzien mogen worden.’ 

In juli zijn de eerste panelen van het duurzaamheidsproject HBV voor Zon gelegd. We 
begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk voorzien wil worden. Daar zijn ze bij Led Up 
ook hard mee bezig. Als alles volgens planning verloopt zijn alle 550 aanmeldingen in 
december 2023 voorzien van panelen.

INTERVIEW MET BEWONER WALDHOORNLAAN

ZO STAAN WE ER NU VOOR

160 woningen voorzien 
van zonnepanelen

390 woningen nog te 
voorzien van zonnepanelen
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Workshop 
Woonfraude & 
Ondermijning

Op 1 oktober 2022 vond de workshop ‘Woonfraude & Ondermijning’ plaats bij Alwel. Een workshop 
speciaal voor medewerkers (en vrijwilligers) van verschillende partijen. Personen van onder andere Alwel,  
HBV Etten-Leur, Politie West-Brabant en Thuisvester waren aanwezig.

De Workshop bestond uit twee delen. Deel 1: een container van Bureau Drugszaken met daarin verschillende 
opstellingen. Ook gaf de cursusleider veel informatie en uitleg over de verschillende soorten drugs en hoe 
deze te herkennen. Samen sterk tegen ondermijning!

Deel twee: een presentatie van Meld Misdaad Anoniem. Tijdens deze interactieve presentatie kwamen een 
aantal zaken extra naar voren, waaronder de meerwaarde voor mensen 
om anoniem te kunnen melden. Ook is uitgelegd wat er gebeurt als er een 
melding binnenkomt en wat Meld Misdaad Anoniem voor een melder kan 
betekenen. 

Wilt u meer weten over hoe dit werkt, neem dan contact met ons op. We 
leggen het u graag duidelijk uit. Wilt u een anonieme melding doen?
Neem dan vooral contact op met Meld Misdaad Anoniem.
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Als woningen niet gebruikt worden waarvoor ze zijn 
bedoeld of niet door de eigenlijke huurder worden 
bewoond, hebben we te maken met woonfraude. 
Het illegaal onder- of doorverhuren komt soms voor. 
Iedereen kan zich dan zomaar in die woningen 
vestigen. En dat is ongewenst, omdat er dan geen 
eerlijke woningtoewijzing plaats kan vinden. Ook 
is er met enige regelmaat sprake van onrechtmatig 
gebruik van woningen. Denk bijvoorbeeld aan: 
te veel mensen in één woning, hennepkwekerijen, 
harddrugs en prostitutie.  
 
Deze misstanden op de woningmarkt tasten de 
leefbaarheid in de buurt en wijk aan en leiden 
tot overlast. Alwel treedt daarom hard op tegen 
dergelijke woonfraude. Om woonfraude snel te 
kunnen ontdekken is de verhuurder gebaat bij het 
melden van verdachte situaties.  
 
Mocht u dus een vermoeden hebben dat er in een 
woning in uw buurt mogelijk iets niet pluis is, meld 
het dan bij Alwel via woonfraude@alwel.nl of als u 
het liever anoniem doet, bel dan Misdaad Anoniem 
op nummer 0800-7000 of via de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Fotografie: Meld Misdaad Anoniem

visual: rtvzaanstreek.nl

Woonfraude en ondermijnende criminaliteit

mailto:woonfraude%40alwel.nl?subject=Contact%20via%20Huurdersnieuws%20HBV
http://www.meldmisdaadanoniem.nl 
http://rtvzaanstreek.nl
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De Woonbond krijgt berichten dat huurders de centrale verwarming uit zetten en andere manieren 
zoeken om hun huis te verwarmen dan met de cv-ketel. Zo hopen huurders goedkoper uit te zijn. 
Meestal zijn deze andere manieren niet goedkoper. Bovendien is een aantal ook erg gevaarlijk.

De Woonbond, Aedes (de vereniging van woningcorporaties), verhuurders en de brandweer maken zich 
zorgen, met name over de ongezonde en (brand)gevaarlijke manieren van verwarmen. Mensen kiezen voor 
elektrische kachels, maar ook voor petroleumkachels, omgekeerde bloempotten op het gasfornuis of kaarsen. 
Als je daarbij ook de ventilatiekanalen dicht zet of afsluit, kunnen grote problemen ontstaan. 

Bij elektrisch verwarmen is het belangrijk om rekening te houden met de prijs van stroom, maar ook hoeveel 
stroom het kost om een kamer te verwarmen. Elektrisch verwarmen is goedkoper als je enkele uren warmte 
nodig hebt in een kleine ruimte. Er zijn drie soorten elektrische kachels: infraroodkachels, radiatorkachels en 
ventilatorkachels. Infrarood is de meest zuinige van de drie, omdat je direct jezelf ermee opwarmt en niet de 
hele ruimte verwarmt. Met een radiatorkachel en ventilatorkachel verwarm je de hele ruimte. Als die ruimte 
klein is, kan dat een oplossing zijn, maar ventilatorkachels zijn wel brandgevaarlijker dan radiatorkachels of 
infraroodpanelen.

Haal energie uit je rekening! 
De Woonbond voert campagne om huurders te helpen energie te besparen. Voor tips en inspiratie ga je 
naar www.woonbond.nl/haalenergieuitjerekening. Heb je een hoge energierekening? Of vliegt de warmte je 
huis uit? Doe een melding op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond: 
www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm

Alwel vindt het erg belangrijk dat u een huurprijs heeft die past bij de woning en uw eigen situatie. 
Zeker nu! Daarom wil Alwel de huren betaalbaar houden: voor mensen die al huren én voor nieuwe 
huurders. Dit doen zij bijvoorbeeld door niet de maximale huurprijs te vragen.

Voor nieuwe huurders start in Etten-Leur een proef met twee huren voor een woning.
Afhankelijk van uw situatie betaalt u de standaard huurprijs of een iets lagere huur. Dit maakt het voor 
sommige nieuwe huurders makkelijker om de huur te betalen. Of een woning te huren die anders misschien 
te duur was. Alwel doet deze test vanaf 15 november 2022 bij een deel van de (nieuwbouw)woningen dat 
vrijkomt in Etten-Leur. De proef doet de HBV samen met Alwel en duurt ongeveer een jaar.

Alternatieve verwarming niet zonder gevaar 

Start met proef ‘tweehurenbeleid’ voor nieuwe huurders

Stijgende 
energieprijzen, 

wat nu?

http://woonbond.nl/haalenergieuitjerekening
http://www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm 
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Foto: HBV voor Zon

Uw zonnepanelen zetten samen 
met de omvormer zonlicht om 
in stroom. Deze stroom kunt u 
in uw woning gebruiken. Wat 
u niet direct verbruikt, levert u 
terug aan het stroomnet via uw 
energieleverancier.

Het is nu nog mogelijk om 
opgewekte zonne-energie die u 
niet gebruikt terug te leveren aan 
het net, voor dezelfde prijs als 
waarvoor u stroom afneemt. Dat 
noemen we de salderingsregeling. 

Zolang we mogen salderen, maakt 
het voor u financieel niet uit of u 
de stroom direct zelf verbruikt, of 
dat u het eerst terug levert aan 
het stroomnet (verkoopt) en later 
weer opneemt vanuit het stroomnet 

Hoe gebruik ik mijn opgewekte stroom optimaal?

(inkoopt). Het maakt dus financieel 
niet uit of u overdag of s ‘nachts 
energie verbruikt. Let op: heeft u 
een dal en piek tarief, vraag dan na 
bij uw energieleverancier op welke 
manier hij de salderingsregeling 
naleeft. 

Vanaf 2025 is onze overheid van 
plan om de salderingsregeling 
af te bouwen. U krijgt dan dus 
minder geld voor de energie 
die u terug levert dan u betaalt 
voor de energie die u gebruikt. 
Vanaf dat moment wordt het 
dus voor u interessanter om 
de stroom die u opwekt, direct 
zelf te verbruiken. Gemiddeld 
gebruiken we ongeveer 30% 
van de energieopbrengst van 
de zonnepanelen direct zelf. Dit 

kunt u verhogen. Simpel gezegd, 
wassen als de zon schijnt! Hiermee 
zou het eigen verbruik naar 35 
tot 40% kunnen stijgen. Wanneer 
de salderingsregeling afgebouwd 
wordt is dat zeker slim om te 
doen. 

Wat u niet nodig hebt aan 
energie, hoeft u ook niet op 
te wekken! Heeft u een oude 
koelkast, vaatwasser of droger? 
Check dan het energieverbruik 
en informeert u dan of het 
voor u niet beter is een nieuwe, 
energiezuinigere aan te schaffen. 
Schijnt de zon? Hang de was 
buiten, dat kost u helemaal geen 
energie.

Voorstel afbouw saldering:
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HBV Etten-Leur 
Liesbosweg 40C | 4872 NE Etten-Leur 
06 26 49 37 83 | hbv@hbvettenleur.nl 

www.hbvettenleur.nl

Contact

Betty Echten-Exalto 
Secretariaat 
huurderssecretariaat@hbvettenleur.nl 
06 26 49 37 83 

Willy Exalto 
Administratie 
huurdersadministratie@hbvettenleur.nl 
06 41 36 79 43

Johan van der Smissen 
Zaakvoerder 
zaakvoerder@hbvettenleur.nl 

Susanne Feenstra 
Huurdersondersteuning 
huurdersondersteuning@hbvettenleur.nl 
06 34 34 91 91 

Kees Joosen 
Huurdersondersteuning 
huurdersondersteuning@hbvettenleur.nl 
06 53 19 86 96 

Netty van Iersel 
Huurdershuis 
huurdershuis@hbvettenleur.nl 
06 12 97 21 17

Wilt u contact opnemen met de HBV? Dan mag u een e-mail sturen naar hbv@hbvettenleur.nl of bellen 
naar 06 26 49 37 83. Bent u specifiek op zoek naar bepaalde informatie of heeft u vragen over een 

specifiek onderwerp, neem dan contact op met onderstaande contactpersonen:

Vragen over website, ICT of communicatie mag u richten aan:

Michel van Beek 
Webmaster 
ictbeheer@hbvettenleur.nl 

Naomi Braspenning | B-PRESS 
Communicatieadviseur & 
ontwerper Huurdersnieuws 
info@b-press.nl 
06 12 17 66 02 

Volg ons op
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