
 

 

Instructie huurdersportaal ‘Mijn Woongoed Zeist’ 
 

Mijn Woongoed Zeist: gemakkelijk, snel en altijd beschikbaar 

 

 

Afbeelding startpagina huurdersportaal ‘Mijn Woongoed Zeist’ 

 

Wist je dat je bij Woongoed Zeist veel zaken online kunt regelen? Dit kan via jouw persoonlijke 

pagina in het huurderportaal: Mijn Woongoed Zeist. Zo kun je heel eenvoudig op ieder moment 

een reparatieverzoek indienen, jouw huurbetalingen bekijken of jouw persoonlijke gegevens 

wijzigen. Benieuwd hoe dit in z’n werk gaat? Lees verder en ontdek de mogelijkheden. 

 

Inloggen 

Op de website www.woongoedzeist.nl krijg je via de knop ‘Mijn Woongoed Zeist’ toegang tot jouw 

persoonlijke pagina. Je logt de eerste keer eenvoudig in met de inloggegevens. Deze vind je in de 

brief of e-mail die je van ons hebt ontvangen. Jouw inlognaam is het e-mailadres dat bij ons 

bekend is. Als je ingelogd bent, kun je het wachtwoord dat je van Woongoed Zeist ontving, 

vervangen door een zelfgekozen wachtwoord. 

 

Tips? 

Heb je  ideeën voor verbeteringen aan het huurderportaal? Meld ze via de button ‘Mijn Vragen’ op 

’Mijn Woongoed Zeist’. Hier vind je een formulier voor jouw ideeën, opmerkingen, complimenten en 

klachten. 

 

Inloggegevens kwijt? 

Je kunt jouw wachtwoord opnieuw aanvragen op de startpagina van Mijn Woongoed Zeist. Weet je 

jouw inlognaam niet meer? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Stuur een e-mail naar 

info@woongoedzeist.nl. Of bel op werkdagen naar (030) 693 66 00. 

 

 

mailto:info@woongoedzeist.nl


 

 

Mijn woning 

 

   

Afbeelding pagina met verwijzing naar onderdeel ‘Mijn woning’  

 

Via ’Mijn woning’ kun je: 

 

• Contractgegevens en huuropbouw bekijken. 

• De woningwaardering van jouw woning zien. 

• Jouw huur opzeggen. 

• Een woningaanpassing of een woningverbetering aanvragen. 

• Naar het overzicht met alle aanvraagformulieren. 

 

 

Afbeelding pagina ‘Mijn huurovereenkomst’ met al jouw huurgegevens 

 



 

 

Mijn betalingen 

 

 

Afbeelding pagina met verwijzing naar onderdeel ‘Mijn betalingen’  

 

Via ‘Mijn betalingen’ kun je onder andere: 

• Jouw facturen inzien. 

• Jouw huur betalen met iDEAL. 

• Een betalingsregeling aanvragen. 

• Jouw betalingsgegevens aanpassen. 

 

Mijn post 

 

 

Afbeelding pagina met verwijzing naar onderdeel ‘Mijn post’  

 

Via ‘Mijn post’ zie je de post die je van ons ontvangt en die jij ons stuurt. 



 

 

Mijn reparaties  

 

 

Afbeelding pagina met verwijzing naar onderdeel ‘Mijn reparaties’ 

 

Via ‘Mijn reparaties’ kun je: 

• Een reparatieverzoek indienen. 

• Eerdere reparatieverzoeken en de status daarvan bekijken. 

 

Mijn vragen 

 

 
Afbeelding pagina met verwijzing naar onderdeel ‘Mijn vragen’ 

 

Op deze pagina kun je een vraag of melding indienen. Binnen twee werkdagen vind je ons 

antwoord terug in het door jou aangemaakte contactmoment op deze pagina. 

 



 

 

Mijn gegevens 

 

 

Afbeelding pagina met verwijzing naar onderdeel ‘Mijn gegevens’ 

 

Via ‘Mijn gegevens’ kun je jouw contactgegevens wijzigen. 

 

Meer informatie 

 

Met al jouw vragen kun je terecht bij onze Klantenservice. 

 

E-mail:  info@woongoedzeist.nl 

Telefoon:  (030) 693 66 00 

 

Wij zijn op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag zijn wij 

bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur. 

 

Kom je liever langs bij ons op kantoor? Ook daar staan wij je graag te woord. Het bezoekadres: 

Steniaweg 44, 3702 AH Zeist. 

 


