
Je kunt er niet omheen: het coronavirus houdt ons allemaal  
stevig in de greep. Dit heeft veel invloed op ons allemaal.  

Wij werken op een virusveilige manier. Dat deden we al en dat blijven we 
doen. Want we moeten er samen voor gaan om het virus terug te dringen. 
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De coronamaatregelen houden ons allemaal bezig. Misschien weet je  
niet precies wat wij wél en tijdelijk niet doen. Daarom zetten we hieronder 

op een rijtje wat je, ook nu, van ons kunt verwachten.

•  Natuurlijk voeren we spoedreparaties uit, want jouw veiligheid en gezondheid  
staan voorop. Om diezelfde reden dragen onze monteurs een mondkapje als ze  
in jouw huis een spoedreparatie doen.

•  Je kunt, ook in deze periode van corona, onze medewerkers of bedrijven  
die namens ons werken tegenkomen bij werk aan de buitenkant van je huis.  
Dat onderhoud buiten gaat gewoon door. Ook dan werken we op een virusveilige  
manier door afstand te houden.

•  Als je samen verspreiding van het virus wilt voorkomen, is het logisch dat we de 
ontmoetingsruimtes in onze woongebouwen tijdelijk dicht houden. Als ze weer  
open gaan, laten we dat natuurlijk weten.

Virusveilig wonen met je gezin is niet zo ingewikkeld. Dat wordt het wél als je met een aantal 
studenten een huis deelt. Dan moet je alles met meer aandacht doen, meer schoonmaken en vooral: 
1,5 meter afstand houden. Dat dat niet eenvoudig is, snappen we. Toch vragen we ook 
onze huurders van studentenruimtes om zich te houden aan de maatregelen. Dan kunnen we 
met elkaar verspreiding van het virus afremmen.

Pas goed op jezelf en elkaar! En hou vol. 
Heb je een vraag aan ons? Kijk eens op woon-

friesland.nl, misschien vind je daar je antwoord. 
Zoek je iets specifieks? Typ dan het onderwerp 

in de zoekbalk bovenaan onze site.

Bekijk je huurbetalingen en regel zelf een  
betalingsregeling of wijzig je telefoonnummer.  
Je kunt ook je huur opzeggen. Natuurlijk hopen  
wij dat je nog lang bij ons blijft huren. 
Via onze website woonfriesland.nl kun je naar 
‘MijnWoonFriesland’.

Hierin kon je als woningzoekende al reageren op  
ons woningaanbod en sinds kort ook als huurder je 
woonzaken online regelen. Dit kan 24 uur per dag 
en 7 dagen per week. Handig toch? Je hoeft hiervoor 
geen contact meer met ons op te nemen en kunt het 
zelf online regelen wanneer dat jou het beste past.  
 
Registreren als huurder in MijnWoonFriesland kon voor 
de eerste 5000 huurders vanaf 28 oktober. Mevrouw 
Doyle uit Oentsjerk was de eerste huurder die zich heeft 
geregistreerd. Dit heeft ze meteen op 28 oktober gedaan. 
De brief met de registratiecode heeft de deurmat amper bereikt, zo snel heeft ze gereageerd. Om dat moment te vieren,  
hebben we haar een boeket bloemen aangeboden en kort met haar gesproken (op afstand uiteraard).

“Door het coronavirus werk ik vanaf huis. Toen de brief met mijn registratiecode op de mat viel heb ik direct actie ondernomen.
Dan vergeet ik het ook niet meer. Het registeren in MijnWoonFriesland ging makkelijk en was zo klaar”, aldus mevrouw Doyle.
 
Inmiddels hebben ruim 1100 huurders al een account aangemaakt. Heb jij nog geen account aangemaakt? 
Ga dan naar MijnWoonFriesland en kies voor inloggen in het vlak ‘huren’ en maak een account aan bij de knop
 ‘ik ben hier nieuw’. Dit doe je met de registratiegegevens die je van ons hebt gekregen in twee brieven. 

Heb je nog geen brieven ontvangen? Houd dan je brievenbus in de gaten. Bekijk ook onze animatiefilm over het aanmaken van 
een account. 
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Ik ben 
hier nieuw

Mevrouw Doyle

https://www.woonfriesland.nl/mijn-woonfriesland/CredentialsLogin/Login
https://www.youtube.com/watch?v=HGjFY-2GZs0
https://www.woonfriesland.nl/mijn-woonfriesland/CredentialsLogin/Login
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