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INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Met het huurdersportaal van UWOON 

kunt u online allerlei woon- en huurzaken

regelen. Denk bijvoorbeeld aan het 

indienen van een reparatieverzoek, het 

opzeggen of betalen van uw huur of het 

aanpassen van uw contactgegevens. 

In deze handleiding helpen wij u om 

goed gebruik te maken het UWOON 

Huurdersportaal.
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HUURDERSPORTAAL UWOON

1 Uw Woon- en huurzaken: online zó geregeld!

Via uw persoonlijke pagina op het UWOON Huurdersportaal kunt u 24/7 uw eigen 
woon- en huurzaken regelen en bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld online:

Huur opzeggen
Reparatieverzoek indienen en inplannen
Betalingsgegevens wijzigen
Betalingsregeling aanvragen
Contactgegevens aanpassen
Betalingen inzien of huur betalen

1.1 Waar kan ik inloggen?

Op de website www.uwoon.nl
krijgt u toegang tot het
huurdersportaal. Klik 
rechtsboven op de groene 
knop “INLOGGEN”.

1.2 Uw inloggegevens

Uw gebruikersnaam is het bij ons bekende emailadres. Is uw emailadres onbekend 
bij het inloggen? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum.

Wachtwoord vergeten?
Geen probleem!
Vraag eenvoudig een nieuw
wachtwoord aan via de website.
Ga hiervoor naar het Menu
“Ik huur - Mijn gegevens”
en kies de pagina
“Inloggegevens vergeten”.
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2 Eerste keer inloggen

Iedere (nieuwe) huurder ontvangt (tijdelijke) aanmeldgegevens voor het
huurdersportaal van UWOON. Deze aanmeldgegevens bestaan uit een inlognaam 
(emailadres) en een tijdelijk wachtwoord.

2.1 Geen aanmeldgegevens

Met de komst van het UWOON Huurdersportaal heeft iedere huurder twee 
brieven ontvangen. Eén brief met een inlognaam en een tweede brief met het 
wachtwoord. Iedere nieuwe huurder ontvangt deze aanmeldgegevens bij de 
huurovereenkomst. Heeft u geen aanmeldgegevens ontvangen? Vraag deze dan 
aan via www.uwoon.nl/huurdersportaal of neem contact op met ons Klant 
Contact Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

2.2 Eerste keer inloggen

Zodra u de aanmeldgegevens (inlognaam
en wachtwoord) heeft, kunt u voor de
eerste keer inloggen. Dat gaat zo:

Ga naar de website www.uwoon.nl. 
Klik op de homepagina op de groene 

 knop rechtsboven: “INLOGGEN”. 
Er opent een nieuwe pagina.

 Vul links het emailadres van uw aanmeldgegevens in. 

Klik op de knop “GA VERDER” en vul het tijdelijk wachtwoord in. 
Klik op “INLOGGEN”.
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2.3 Persoonlijke gegevens controleren/wijzigen

U bent nu voor de eerste keer ingelogd en krijgt de vraag om uw gegevens 
éénmalig te controleren of te wijzigen:

Controleer uw persoonlijke gegevens.
Wijzig het wachtwoord. 

Heeft u een tijdelijk UWOON-emailadres ontvangen om de eerste keer mee in te 
loggen? Wijzig dan dit emailadres naar uw eigen emailadres.  

2.4 Definitief aanmelden

Met het wijzigen van uw wachtwoord en eventueel het emailadres maakt u 
nieuwe inloggegevens aan. Bewaar deze gegevens goed! 

Vergeet niet vóór u op “OPSLAAN” klikt de gebruikersvoorwaarden te lezen en 
te accepteren. 

Gefeliciteerd! U heeft nu toegang tot het huurdersportaal van UWOON!

Lukt het u niet om een eerste keer in te loggen? Neem dan contact op met het 
Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

2.5 Wat zie ik als ik inlog?

Als u bent ingelogd, zit u in uw
persoonlijke omgeving. Dit kunt
u controleren door rechtsboven
aan de pagina te kijken. Hier 
staat uw naam naast een groen 
symbooltje met een poppetje. 
Vanuit deze omgeving 
kunt u uw woon- en huurzaken 
bekijken en regelen.
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3 Ik huur - Mijn gegevens

3.1 Persoonsgegevens bekijken en/of wijzigen

Klik via het menu “Ik huur - Mijn gegevens” op de pagina “Persoonlijke 
gegevens”. Hier kunt u zowel uw persoons- als contactgegevens bekijken. 

Uw contactgegevens zoals telefoonnummer of emailadres kunt u eenvoudig 
wijzigen door op het potloodje “wijzigen” te klikken. 

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen? Neem dan contact op met een van onze 
vestigingen. 

Let op! Uw emailadres is tevens uw inlognaam voor het huurdersportaal. 
Verandert u uw emailadres, dan verandert ook uw inlognaam.

3.2 Inloggegevens kwijt?

Bent u uw inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij helpen u graag. Via het menu 
“Ik huur - Mijn gegevens” gaat u naar de pagina “Inloggegevens kwijt?”. Vul op 
deze pagina uw emailadres (inlognaam) in en ontvang binnen enkele minuten een 
email waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Weet u uw emailadres 
(inlognaam) niet meer? Neem dan contact op met een van onze vestigingen.

3.3 Wachtwoord wijzigen

Via het menu “Ik huur - Mijn gegevens” kunt u eenvoudig uw wachtwoord 
wijzigen via de pagina “Wachtwoord wijzigen”. Om uw wachtwoord te 
wijzigen voert u zowel uw huidige wachtwoord, als het nieuwe wachtwoord in.
Het nieuwe wachtwoord moet bestaan uit:

Minimaal 8 karakters tot maximaal 16 karakters.
Minimaal één hoofdletter.
Minimaal één cijfer.
Minimaal één kleine letter.
Minimaal één van deze symbolen: ! @ # $ % ^ *
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Let op! Om uw wachtwoord te wijzigen moet u ingelogd zijn. Lukt het u niet 
om uw wachtwoord te wijzigen? Neem dan contact op met ons Klant Contact 
Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

4 Ik huur - Huurovereenkomst

4.1  Bekijken van contractinformatie

Via het menu “Ik huur - Huurovereenkomst” kunt u meer lezen over uw 
huurovereenkomst. Kies daarvoor de pagina “Contractinformatie”. 
Op deze pagina vindt u gegevens zoals de ingangsdatum van uw huurcontract en 
het type en bouwjaar van de woning.

Heeft u ook een huurcontract voor 
bijvoorbeeld een garage? Dan staan deze 
gegevens in een apart tabblad.

4.2 Puntenwaardering van uw woning

Via het Menu “Ik huur - Huurovereenkomst” kunt u uw puntenwaardering 
bekijken via de pagina “Puntenwaardering van uw woning”. Op deze persoonlijke
pagina vindt u een overzicht van de punten van uw woning.

4.3 Opbouw huurprijs van uw woning

Via het Menu “Ik huur - Huurovereenkomst” kunt u op de pagina “Huurprijs”
de prijsopbouw van uw huur vinden. Zo vindt u hier onder meer de opbouw van de 
kale huur (netto huur) en de opbouw van de servicekosten van uw woning.
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5 Ik huur - Mijn buurt

5.1 Overlast melden

Via het menu “Ik huur - Mijn Buurt” kunt u bij de pagina “Overlast melden”
een overlastmelding indienen. Op deze pagina vindt u een stappenplan met tips 
over wat u kunt doen wanneer u overlast ervaart van uw buren. 
Onderaan de pagina staat hoe u een melding kunt maken als u er samen niet 
uitkomt. Klik hiervoor onderaan de pagina op de groene knop “Overlast melden”
en doorloop stap voor stap het formulier. Na het invullen van het formulier 
ontvangt u een bevestiging van uw melding per email.

Lukt het u niet om uw overlast te melden? Neem dan contact op met ons Klant 
Contakt Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

6 Ik huur - Geldzaken

6.1 Mijn betaalgegevens

Via het menu “Ik huur - Geldzaken” kunt u bij de pagina “Mijn betaalgegevens” 
uw betaalgegevens bekijken en/of wijzigen. Op deze pagina is het mogelijk om uw 
bankrekeningnummer te wijzigen en/of uw betaalwijze aan te passen naar een 
automatische incasso. 

Om uw betaalgegevens te wijzigen klikt u op het potloodje “wijzigen”. Heeft u 
meerdere contracten bij UWOON? Dan zult u de wijzigingen voor ieder contract 
moeten doorgeven. 

Wanneer u uw wijziging heeft doorgegeven klikt u op de knop “opslaan”. 
Het kan even duren voordat de nieuwe gegevens zijn verwerkt. Het is dus 
mogelijk dat bij betalingswijze nog “overig” staat terwijl u het heeft gewijzigd 
naar automatisch incasso. U ontvangt van UWOON een bevestiging per email 
als de gegevens zijn aangepast.



Huurdersportaal 9

6.2 Mijn betalingsoverzicht

Via het menu “Ik huur - Geldzaken” kunt u bij de pagina “Mijn betaaloverzicht”
uw huurnota’s inzien en/of betalen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de al 
betaalde nota’s en de bedragen die nog open staan. Deze openstaande bedragen 
kunt u eenvoudig betalen via de blauwe knop “ONLINE BETALEN VIA iDEAL”. 
Deze knop vindt u onderaan het overzicht.

 Heeft u meerdere contracten 
 bij UWOON?
 Per contract vindt u een tabblad met
 een betaaloverzicht.

6.3 Betalingsregeling aanvragen

Via het menu “Ik huur - Geldzaken” kunt u een betalingsregeling aanvragen. 
Via de blauwe knop “BETALINGSREGELING AANVRAGEN” doorloopt u stap voor 
stap uw aanvraag. U ontvangt van UWOON een bevestiging per email van uw 
aanvraag. De medewerker huurincasso neemt daarna contact met u op. 

7 Ik huur - Reparaties

7.1 Reparatie doorgeven

Via het menu “Ik huur - Reparaties” kunt u uw reparatie doorgeven via de pagina 
“Reparatie doorgeven”. Op deze pagina vindt u een stappenplan. 
Bij stap 1 vindt u meer informatie over wat te doen bij bepaalde gebreken en leest 
u meer over wat u kunt doen in geval van spoed.

 Heeft u meerdere contracten 
 bij UWOON?
 Per contract vindt u een tabblad met
 een betaaloverzicht.
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Bij stap 2 vindt u de blauwe knop
“REPARATIEVERZOEK INDIENEN”.
Via deze knop kunt u uw 
reparatieverzoek doorgeven. 

Met het formulier kunt u stap voor stap
uw reparatieverzoek indienen. Na het
invullen van de contactgegevens is uw
reparatieverzoek defi nitief. Wilt u uw
verzoek annuleren? Dit kan alleen 
telefonisch en tot 24 uur voor uw afspraak.
Bel hiervoor met het Klant Contakt Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

Wanneer u uw aanvraag defi nitief heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging 
per e-mail.

Op de pagina “Reparatie doorgeven” vindt u onderaan de pagina een overzicht 
van de door u ingediende reparatieverzoeken.

Lukt het u niet om uw reparatieverzoek in te dienen? Neem dan contact op met 
ons Klant Contakt Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

7.1 Woningverbetering

Wilt u graag een aanpassing doen aan uw woning? Maar ziet u er tegenop om 
zelf te klussen, en weet u geen bedrijf om dat voor u te doen? Vaak kan UWOON 
dan de klus (laten) uitvoeren. 

Via het menu “Ik huur - Reparaties” kunt u met de pagina “Woningverbetering”
uw aanvraag voor uw woningverbetering indienen. Via de blauwe knop “AANVRAAG
WONINGVERBETERING” doorloopt u stap voor stap de aanvraag. Wanneer u het 
formulier doorlopen heeft, ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag per email.

Lukt het u niet om uw aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met ons 
Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.
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8 Ik huur - Woning en Onderhoud 

8.1 Klussen in de woning

Wij willen dat u zich thuis voelt in uw woning. Daarom kunt u zelf klussen 
uitvoeren en uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Bij kleine veranderingen
die u zonder veel moeite ongedaan kunt maken - bijvoorbeeld ander behang - kunt 
u direct aan de slag. Voor grotere aanpassingen heeft u vooraf toestemming nodig 
van UWOON. 

Via het menu “Ik huur - Woning en onderhoud” kunt u met de pagina 
“Klussen in de woning” toestemming aanvragen voor het zelf aanbrengen van 
een voorziening (ZAV). Via de blauwe knop “AANVRAAG TOESTEMMING ZELF 
AANBRENGEN VOORZIENING” doorloopt u stap voor stap de aanvraag. Wanneer u
het formulier doorlopen heeft ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag per email.

Lukt het u niet om uw aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met ons Klant 
Contact Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.

9 Ik huur - Verhuizen 

9.1 Huur opzeggen

Via het menu “Ik huur - verhuizen” kunt u uw huur opzeggen via de pagina 
“Uw huur opzeggen”. Om direct één van uw contracten op te zeggen selecteert 
u op deze pagina het betreffende contract en kiest u voor de blauwe knop 
“CONTRACT OPZEGGEN”. Vervolgens doorloopt u stap voor stap het formulier. 
Wanneer u het formulier doorlopen heeft ontvangt u een bevestiging van uw 
opzegging en nemen we contact met u op voor de verdere afhandeling.

Lukt het u niet om uw aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met ons Klant 
ContaCt Centrum via telefoonnummer 0341 41 68 94.



Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00   E elburg@uwoon.nl   I www.uwoon.nl

Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00   E ermelo@uwoon.nl   I www.uwoon.nl

Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94   E harderwijk@uwoon.nl   I www.uwoon.nl

Postadres UWOON: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk

Kijk voor actuele openingstijden op www.uwoon.nl  


