
 
Bent u geïnteresseerd in een levensloopbestendige huurwoning 
in Velden? Schrijf u dan nu in bij Thuis in Limburg. 
 
Woonwenz is voornemens een aantal grondgebonden levensloopbestendige sociale 
huurwoningen te bouwen in Velden. Om de plannen verder uit te werken wil Woonwenz 
de vraag naar levensloopbestendige huurwoningen peilen. Bent u geïnteresseerd in het 
huren van een levensloopbestendige woning in Velden? Dan vragen wij u zich in te 
schrijven bij Thuis in Limburg, www.thuisinlimburg.nl.  
 
Wat is een levensloopbestendige sociale huurwoning? 
Deze woning is geschikt voor kleine huishoudens. Hierbij is te denken aan een 
alleenstaand persoon, éénoudergezin, starters of senioren. In een 
levensloopbestendige woning kan het volledig woonprogramma op de begane grond 
plaatsvinden, omdat naast de woonkamer ook de badkamer en slaapkamer op de 
begane grond aanwezig is. Op de verdieping bevindt zich voldoende ruimte welke kan 
worden ingericht als extra slaap- hobby- of werkkamer. In de  meeste gevallen staan 
hier ook de installaties van de woning opgesteld. 
 
Hoe schrijft u zich in bij Thuis in Limburg? 
Thuis in Limburg is een platform waar huurwoningen van diverse woningcorporaties uit 
Limburg worden aangeboden en verhuurd. U kunt zich inschrijven door: 
-   Naar de website van Thuis in Limburg te gaan: www.thuisinlimburg.nl; 
-   Klik op de blauwe knop ‘inschrijven’, zie rechtsboven op de website, en kies voor  
    start inschrijving; 
-   Vul uw persoonlijke gegevens in en doorloop de 6 stappen; 
-   Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord. 
Lukt het niet om u in te schrijven? Neem dan contact op met onze klantenservice. 
 
Hoe weet u wanneer een woning naar uw wens te huur wordt aangeboden? 
Wanneer u bent ingelogd op Thuis in Limburg kunt u een Zoekprofiel en Tipbericht 
invullen. Als u dit instelt, ontvangt u een e-mail wanneer er een woning naar uw wens te 
huur wordt aangeboden. Doorloop hiervoor de volgende stappen:  
-    Ga naar www.thuisinlimburg.nl en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord (via  
     blauwe knop inloggen, zie rechtsboven)  
-    Als u bent ingelogd gaat u naar de groene knop Zoekprofiel & Tipbericht. 
-    Vink aan wat voor u van toepassing is en sla de gegevens op.  
Wilt u op de hoogte blijven van alle woningen die in Velden te huur worden 
aangeboden? Vink dan Velden aan onder ‘regio Venlo’. Vink ook onder het kopje 
tipberichten Ja aan en vul uw e-mailadres in om tipberichten te ontvangen.  
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