Nu beschikbaar
>> Een woning zoeken via het aanbodmodel

Bij dit model wordt de woning toegewezen aan de
woningzoekende met de langste inschrijfduur.

>> Een woning zoeken via het direct te huurmodel

Bij dit model wordt de woning toegewezen aan de
woningzoekende die het eerste reageert op de
woning, ongeacht de inschrijfduur.

>> Een woning zoeken via het lotingmodel

Bij dit model wordt de woning toegewezen aan een
willekeurige woningzoekende die via loting wordt
geselecteerd. Iedereen heeft evenveel kans op de
woning.

>> Als u een woning wilt kopen

Overweegt u om een woning te kopen? Dan kunt u
een geschikte woning zoeken in ons koopaanbod.

Op termijn beschikbaar
>> Het optiemodel

Als u een woning zoekt met specifieke kenmerken
en bereid bent om hierop wat langer te wachten,
kunt u het beste zoeken bij Woningaanbod - Op
termijn beschikbaar. U maakt dan gebruik van het
optiemodel.
Bij het optiemodel zijn woningen met ongeveer
dezelfde kenmerken in dezelfde buurt ingedeeld in
clusters. Een cluster is een vergelijkbare groep woningen. U geeft éénmalig uw woonwensen aan en wacht
vervolgens totdat er een woning vrijkomt in het cluster.
Bij dit zoekmodel wordt de woning toegewezen aan
de woningzoekende die bovenaan de wachtrij staat.

Meer informatie of vragen over Thuis in Limburg?
Kijk op de website www.thuisinlimburg.nl of neem
contact op met één van de deelnemende corporaties.

Actief reageren!

Om een geschikte huurwoning te vinden, is het
belangrijk dat u zelf actief reageert op het beschikbare woningaanbod. Iedere werkdag om 19.00 uur
worden de vrijgekomen woningen op de website
van Thuis in Limburg gepubliceerd. U kunt op
maximaal vijf woningen tegelijk reageren.

Wat vindt u nog meer op de site?
Op de website www.thuisinlimburg.nl
vindt u ook regio-informatie, nieuwbouwprojecten en de uitgebreide spelregels.

één adres
voor alle
woningen

Thuis in Limburg
Bent u op zoek naar een woning? Op de
website www.thuisinlimburg.nl vindt u
het grootste woningaanbod van Limburg!
Thuis in Limburg is een initiatief van verschillende Limburgse woningcorporaties.
Zij bieden op deze website hun huur- en
koopwoningen in Limburg en een deel
van Zuidoost Brabant aan. Naast huur- en
koopwoningen vindt u op de website ook
parkeerplaatsen en garages.

Snel woningen zoeken
Snel zoeken op regio of
enkele woningkenmerken.

Woningaanbod
Ons woningaanbod is verdeeld in
Nu beschikbaar en Op termijn beschikbaar.
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Inloggen
Bij het inschrijven maakt u zelf uw
gebruikersnaam en wachtwoord aan.

C

Inschrijven als woningzoekende A
U hoeft de deur niet meer uit. Via de website kunt
u zich gratis inschrijven als woningzoekende en
meteen reageren op woningen. Beschikt u niet
over een computer met internet? Neemt u dan
contact op met één van de deelnemende corporaties.
Onze medewerkers helpen u graag verder!

Dit zijn de partners van
Wonen Limburg • Wonen Zuid (regio Nuth-Valkenburg
& regio Parkstad Limburg) • Woningstichting Land van
Rode • Woningstichting Simpelveld • Woningstichting
Voerendaal • Woningvereniging Ubach over Worms •
Woonmaatschappij Hestia groep • Woonpunt Parkstad

Mijn Pagina B
Zodra u zich hebt ingeschreven, krijgt u toegang tot
‘mijn pagina’. Dit is uw persoonlijke pagina waarop
u uw gegevens bijhoudt. Ook kunt u een persoonlijk
zoekprofiel aanmaken, waarmee u via e-mail een
passend zoekresultaat kunt ontvangen.

Zoveel woningen, zoveel woningzoekenden
Juist daarom hebben we de woningen ingedeeld
in vijf verschillende zoekmodellen, verdeeld in ‘Nu
beschikbaar’ en ‘Op termijn beschikbaar’. Bekijk de
instructiefilmpjes bij het kopje ‘hoe werkt het’ C .
U kunt gebruik maken van meerdere zoekmodellen.

