
Bent u toe aan kleiner 
of gelijkvloers wonen?

Wooncoach Gooi en Vechtstreek 



Woonadvies op maat

Als huurder veranderen uw woonwensen over de jaren met u mee. Misschien overweegt u 
om te verhuizen naar een passende gelijkvloerse woning, of meer in de buurt van uw familie 
of de winkels. U weet nu wat u aan huur betaalt en daarbij ziet u misschien een beetje op 
tegen de rompslomp die bij een verhuizing komt kijken. Herkent u dit? 

Uw persoonlijke Wooncoach
Wooncoaches Manon en Marjan geven 
u graag inzicht in de mogelijkheden die 
passen bij uw woonwensen. U beslist wat er 
daarna gebeurt. Uw wooncoaches adviseren 
en helpen u daarbij. Zij helpen u graag 
op weg bij het zoeken naar een passende 
woning. Ook kunnen zij u informeren 
over gelijkvloerse woningen in Huizen en 
daarbij behorende huurprijzen. 

De wooncoach is een tijdelijk project (in 
eerste instantie voor de duur van 1 jaar) 
van de Alliantie en gemeente Huizen, en 
vervangt het project ‘Woon op maat’.

De Alliantie
De huurders van de Alliantie van 65 jaar en 
ouder die wonen in een eengezinswoning 
in de buurten Oude Dorp de Zuid en 
Zeeheldenbuurt kunnen vrijblijvend advies 
krijgen en begeleiding van de persoonlijke 
wooncoach inschakelen. In de gemeente 
Huizen verhuren wij 5600 woningen , van 
eengezinswoningen tot appartementen met 
en zonder lift. Niet al onze woningen zijn 
geschikt om comfortabel oud in te worden. 
De wooncoaches kunnen u hier meer over 
vertellen.



Vrijblijvend huisbezoek

Als huurder van de Alliantie kunt u vrij blijvend 
gebruik maken van de wooncoach.  U bent 
nergens toe verplicht.  
De wooncoach bespreekt tijdens een 
huisbezoek samen met u uw woonwensen 
en helpt u, indien gewenst, bij de zoektocht 
naar een gelijkvloerse woning die bij u past.

Meer weten of een afspraak 
maken met een wooncoach
U kunt met uw vragen over uw woon- 
situatie terecht bij uw wooncoach.  
Zij zijn bereikbaar op werkdagen via 
telefoonnummer 088 - 00 232 00 of via 
e-mail: wooncoach-gev@de-alliantie.nl. 
U kunt ook gebruik maken van 
onderstaande antwoordkaart.

Antwoordkaart
Ik wil graag een vrijblijvend gesprek met een wooncoach.

Naam:

Naam partner:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:                                                    Emailadres:

Ik wil graag een gesprek met de wooncoach over het volgende onderwerp: 



Bekijk ook ons actuele woningaanbod op 
www.woningnetgooienvechtstreek.nl

Wooncoach Manon Wooncoach Marjan

de Alliantie
t.a.v. Wooncoach Gooi en Vechtstreek
Antwoordnummer XXXXX
XXXX XX  Hilversum

Postzegel niet nodig
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