Informatie verhuizen
Algemeen
Verhuizen is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Daarom hebben wij voor u een aantal zaken op een rijtje
gezet waar u aan moet denken indien u gaat verhuizen. Natuurlijk kunnen wij nooit alle instanties en
bedrijven weergeven die u moet informeren over uw verhuizing, maar de belangrijkste punten hebben wij
voor u op een rijtje gezet. In zijn algemeenheid is het belangrijk dat u bedrijven en instanties tijdig
informeert over uw verhuizing, zo voorkomt u achteraf extra kosten voor bijvoorbeeld aan- en afsluiting van
bepaalde diensten.
Energie
Het is voor u van belang dat u in uw nieuwe woning gas, water en elektra heeft. Tevens is het voor u
belangrijk dat de opzegging van het water, gas en elektra levering van uw oude woning goed verloopt. Zo
wordt u niet met onnodige kosten van af- en aansluiting geconfronteerd. Dit betekent dat de oude en de
nieuwe huurder van een woning allebei de verhuizing bij hun eigen energieleverancier door moeten geven.
Hieronder staan de twee meest voorkomende energieleveranciers van gas en elektra. PWN is de enige
leverancier van water in Naarden.
Geef minimaal 2 weken van te voren uw verhuizing door. Op het moment van de sleutel overdracht zullen de
meterstanden opgenomen worden. Deze standen dient u zelf door te geven aan uw energie leverancier.
Gas en Elektra
NUON
Telefoon: 0900-0808
www.nuon.nl

Woonenergie
Telefoon: 0800-1466
www.woonenergie.nl

Water
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Telefoon: 0900-4050700
www.pwn.nl
Opname van de watermeters is niet van toepassing voor de appartementen aan de
Jac. P.Thyssepark, Kon. Wilhelminalaan (De Schans), Graaf Lodewijklaan (Het Ravelijn) en Lambertus
Hortensiuslaan. Deze complexen hebben een collectieve watermeter, de kosten van waterverbruik worden
met de servicekosten verrekend.
Warmtemeters (Kon. Wilhelminalaan en Graaf Lodewijklaan)
De stand van de warmtemeters in de woningen van De Schans en Het Ravelijn worden op de dag van de
sleuteloverdracht opgenomen door de woningstichting. Voor uw verhuizing hoeft u met betrekking tot de
standen van de warmtemeters dus niets te doen.
De opgenomen meterstanden worden verwerkt in de jaarlijkse eindafrekening van de stookkosten. De
eindafrekening wordt ieder jaar per 1 juli opgemaakt, u krijgt hiervan in het 3e kwartaal van het jaar een
afrekening toegestuurd.
Kabel televisie
Geef minimaal vier weken van te voren uw verhuizing of opzegging van uw televisieaansluiting door.
Ziggo (voorheen Casema)
Telefoon: 0900-1884
www.ziggo.nl
Telefoon
Geef minimaal twee weken van te voren uw verhuizing of opzegging van uw telefoonaansluiting door.
KPN
Telefoon: 0900-0244
www.kpn.com

Post
Verhuisservice van PostNL.
Via het verhuispakket, dat u bij het postkantoor kunt krijgen, kunt u een groot aantal bedrijven en instanties
op de hoogte stellen van uw verhuizing. U kunt ook via de internetsite van PostNL gebruik maken van de
verhuisservice, het adres van de internetsite is www.postnl.nl.
Grofvuil
Afval dat qua volume niet in de grijze container, of ondergrondse container aan de weg past is grofvuil. Dit
kunt u brengen bij de GAD. Tevens verleent de GAD een ophaal service. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de GAD.
Gewestelijk Afvalstoffen Dienst
De Nieuwe Vaart 2
Bussum
Telefoon: 035-6991888
Basisregistratie Personen
Indien u gaat verhuizen moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen
Gemeentelijke Basis Administratie) van de nieuwe woonplaats, vervolgens zult u per de opgegeven
verhuisdatum uit uw oude woonplaats worden uitgeschreven. Indien u in de zelfde woonplaats blijft wonen,
moet u zich ook op uw nieuwe adres laten inschrijven bij de gemeente.
De afdeling burgerzaken van de gemeente Naarden is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en
op woensdag tevens van 16.00 uur tot 19.00 uur. De afdeling Burgerzaken van de gemeente Naarden is
gevestigd aan Raadhuisstraat 2 te Naarden.
Let op: Indien u huurtoeslag heeft is de datum van verhuizing die u doorgeeft bij de gemeente van belang
voor het verkrijgen van huurtoeslag. Bent u hierover nog niet geïnformeerd, neem dan tijdig contact hierover
op met de woonconsulent van de woningstichting. Zo voorkomt u mogelijk dat u huurtoeslag misloopt of
moet terug betalen.
Overige vragen
Indien u naar aanleiding van deze infobrief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Woningstichting
Naarden. Hieronder staan onze contactgegevens weergegeven.
Woningstichting Naarden
Genenaal Kraijenhoffstraat 76
1411 BE NAARDEN
Telefoon: 035 - 6947375
E-mail: wsn@woningstichtingnaarden.nl
Het kantoor van de woningstichting is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen
8.30 uur en 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

