Huurbetaling

Het betalen van de huur

Graag geven wij u een overzicht met
vragen en antwoorden.

Alles over de huurbetaling
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het betalen van de huur. Staat uw
vraag met antwoord er niet bij? Neemt u dan gerust contact op. Op maandag t/m
donderdag houden wij een telefonisch spreekuur. U kunt dan terecht tussen
10.30 uur en 12.30 uur. Bel naar 0111 418 080.
Wanneer wordt de huur afgeschreven?
Zeeuwland schrijft altijd de laatste werkdag van de maand de huur af voor de
volgende maand.
Ik wil een wijziging van mijn banknummer doorgeven. Hoe doe ik dat?
U kunt een e-mail met uw gegevens sturen naar verhuur@zeeuwland.nl.
Op welke manier kan ik mijn huur betalen?
U kunt Zeeuwland machtigen. Dan schrijven wij iedere laatste werkdag van de
maand de huur af voor de komende maand.
U kunt ook via betaalmail betalen. U ontvangt een e-mail waarmee u via iDeal kunt
betalen.
Tot slot kunt u via Mijn Zeeuwland betalen. U betaalt dan via iDeal. Om gebruik te
maken van Mijn Zeeuwland heeft u inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen via
verhuur@zeeuwland.nl.
Tot slot kunt u maandelijks zelf de huur overmaken op rekeningnummer
NL07RABO0166353280 t.n.v. Zeeuwland. Vermeld uw adres en woonplaats. Zorgt u
ervoor dat we de betaling uiterlijk voor de eerste van de maand binnen hebben?
Ik wil mijn betaalwijze aanpassen. Hoe doe ik dat?
Een automatische incasso kunt u via dit formulier aan ons doorgeven.
Voor het aanpassen van andere betaalwijzen mailt u naar verhuur@zeeuwland.nl
Ik kan mijn huur niet betalen. Wat nu?
U kunt een afspraak maken met uw medewerker klant & omgeving. Samen kijkt u of
u een betalingsregeling kan treffen.

Ik ben mijn betaalmail kwijt. Kunt u een nieuwe sturen?
Mail naar huurbetaling@zeeuwland.nl met uw gegevens. U krijgt uiterlijk de
volgende werkdag een nieuwe e-mail.
Ik krijg een herinnering dat ik de huur moet betalen, maar ik heb al betaald.
Waarschijnlijk heeft uw betaling en het uitdraaien van de herinnering elkaar net
gepasseerd. Stuurt u een mail naar huurbetaling@zeeuwland.nl en we kijken het
even voor u na.
Wegens omstandigheden kan ik de huur niet in een keer betalen. Mag ik een
betalingsregeling treffen?
Dit kunt u overleggen met uw medewerker klant & omgeving. Maak met hem of haar
een afspraak.
Mijn inkomen komt via de gemeente binnen. Daardoor kan ik niet automatisch
betalen. Hoe kan ik dan het beste mijn huur betalen?
Het meest praktische is om dan te betalen via betaalmail. U ontvangt een e-mail met
een link waarmee u via iDeal kunt betalen. Vraag betaalmail aan via
verhuur@zeeuwland.nl

