Voor ieder wat wils
Bij Haag Wonen heten we bewoners welkom thuis. Wat voelt als welkom en als thuis
is heel persoonlijk. Mensen stellen immers verschillende eisen aan hun huis: de
prijs, de grootte, de plek.

Afgelopen maanden heeft Haag Wonen drie antwoorden geformuleerd op de vraag hoe we
bewoners de kans geven om op een betaalbare manier hun eigen thuis te creëren:

Kluscasa’s
In Transvaal en aan de Haagse Markt in de Schilderswijk komen in juni acht kluswoningen
in de verkoop. Interessant voor bewoners met een beperkt budget die toch een woning
willen kopen. Misschien wel uit de wijken zelf? De kopers knappen de woning – onder
begeleiding – volledig naar hun eigen smaak op. De woningen staan op
haagwonen.nl/kluscasa

Kant-en-klaar kopen
Voor diegenen die het aan klustalent of tijd ontbreekt, knapt Haag Wonen geregeld
woningen helemaal op voordat ze verkocht worden. Door een slimme aanpak blijven de
kosten laag en krijgt de nieuwe eigenaar een woning om door een ringetje te halen.

Zelf bouwen
Een eigen woning bouwen. En dat midden in de stad. Ook daarvoor ben je bij Haag Wonen
aan het goede adres. We verkopen circa twaalf kavels aan de Van Dijckstraat in de
Schilderswijk, tegenover het Teniersplantsoen. Afgelopen zaterdag gingen we daarmee
van start. Voor onze kavels bleek meteen al grote belangstelling.
Meer informatie staat op ikbouwindenhaag.nl.

Ook op deze manieren biedt Haag Wonen voor ieder wat wils. Voor ieder een thuis.

Meer informatie
Tot slot: wilt u eens van gedachten wisselen over de plannen van Haag Wonen? Neem
gerust contact met mij op. Via karin.van.dreven@haagwonen.nl of (070) 388 04 59. U kunt
mij ook volgen op Twitter: @KarinvanDreven

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie Haag
Wonen actuele onderwerpen, binnen de
kaders van ons ondernemingsplan 20102014. Wat is de status van onze projecten?
Hoe werken we samen met andere partijen?
En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Haag Wonen 2013 in het kort
Haag Wonen formeert organisatie verder
rond huurders

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag
Wonen. Onder andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook
ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en
e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

