19 februari 2018
Bedankt voor uw belangstelling voor een van de nieuwbouwappartementen in De Leijen Zuid aan de
Van Heukelomlaan in Bilthoven.
Dat u zich heeft aangemeld als geïnteresseerde, houdt niet in dat u nu ingeschreven staat voor een
woning! Woonstichting SSW gebruikt uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden als er
relevant nieuws is over het nieuwbouwproject Appartementen De Leijen Zuid.
Start verhuur en toewijzing

Zorg

Vanaf maart/april start de verhuur via WoningNet.

Op dit moment zijn we in gesprek met De

U kunt vanaf dat moment via WoningNet reageren

Bilthuysen over het aanbod van meer intensieve

op een woning. Zorg voor die tijd dat u bij

zorg in een aantal woningen. Bent u of kent u een

WoningNet ingeschreven staat als

huurder met een zorgindicatie of medische

woningzoekende en dat uw gegevens nog actueel

urgentie die eventueel naar een nieuw,

zijn.

levensloopbestendig appartement wil verhuizen?
Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Bij de toewijzing van de woningen gelden de

Neem telefonisch contact op met SSW via

volgende voorrangsregels:

030 220 58 33 of stuur een e-mail naar

1. Woningzoekenden met een medische

deleijenzuid@ssw.nl.

urgentie.
2. Huurders van SSW van 65 jaar en ouder

Inloopspreekuur

die een eengezinswoning in de wijk De

Voordat de woningen op WoningNet komen te

Leijen achterlaten.

staan, organiseren wij op verschillende momenten

3. Huurders van SSW van 65 jaar en ouder

een inloopspreekuur. U kunt dan meer informatie

die een eengezinswoning achterlaten

krijgen over de verschillende appartementen en

elders in gemeente De Bilt.

uw vragen stellen.

4. Huurders van SSW van 65 jaar en ouder
die een ander type woning achterlaten.
5. Huurders van SSW die doorstromen.
6. Overige woningzoekenden.
De huurprijzen van de 2-, 3- en 4-kamerwoningen
variëren van € 560,- tot € 710,- per maand. De
servicekosten zijn nog niet bekend.
Naar verwachting worden de woningen vanaf
november 2018 opgeleverd.

Zodra de data en tijden bekend zijn, ontvangt u
als belangstellende een uitnodiging voor de
inloopspreekuren.

Voortgang bouw
Foto van februari 2018

Vragen? Stel ze gerust.
Heeft u een vraag, dan kunt u ons elke werkdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur (op vrijdag tot
12:00 uur) bereiken via telefoonnummer 030 220 58 33. Of stuur een e-mail naar deleijenzuid@ssw.nl.

