an: "Actium" <contact@actiumwonen.nl>
Onderwerp: [#30876] RE: lianvanvelzen@gmail.com heeft je bestanden gestuurd via
WeTransfer
Datum: 8 maart 2019 om 15:04:36 CET
Aan: "C.A.M. van Velzen" <lianvanvelzen@gmail.com>
Beste C.A.M. van Velzen,
Er is een nieuwe reactie geplaatst bij ticket 30876. Ga naar Mijn Actium om uw ticket te
bekijken en hierop te reageren.
Kopie van de reactie:
Beste mevrouw van Velzen,
U vraagt of wij al mogelijkheden zien voor een eventuele andere woning. Bij ons eerste
contact per mail, heb ik u aangegeven dat u onze website in de gaten kunt houden mbt
vrijkomende woningen. Uw partner staat ingeschreven en kan reageren op beschikbare
woningen. Op basis van inschrijftijd worden de woningen verdeeld. Voor een vergelijkbare
woning die u nu huurt in Een, wordt het een lastig verhaal, temeer omdat wij heel weinig
vrijstaande woningen hebben. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen of bij een andere
woning geen hinder zult hebben van laag frequent geluid. Binnen de gemeente
Westerveld gaan ze ook starten met gasboringen, dat maakt het dus wel lastig.
Voor een woning in Friesland zijn wij alleen werkzaam in gemeente Ooststellingwerf.
Woonfriesland verhuurt ook woningen in gemeente Ooststellingwerf, verder in de buurt
van Drachten. Elkien is een woningcorporatie in Heerenveen. Ik kan u niets toezeggen
met betrekking tot een andere woning en ook niet bij een andere woningcorporatie in
Friesland.
Ligt een koopwoning misschien binnen uw mogelijkheden? Actium biedt ook
huurwoningen te koop aan, zie onze website. Voorwaarden van de verkoop staat ook
vermeld.
Tot op heden hebben wij nog niets vernomen van gemeente Noordenveld, ik ga ervan uit
dat u ook nog geen uitnodiging heeft ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Femmie Blauw
wijkconsulent
Actium
Postbus 500 | 9400 AM Assen
0900 0604
www.actiumwonen.nl
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de

inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te
retourneren.
Wilt u alstublieft aan het milieu denken voordat u deze mail uitprint.

