
G
ebruikershandleiding:

Kom
 thuis in 5 stappen

Wonen in Brabant? 
Zo maakt u de klik!



Inschrijven
Als u zich inschrijft , zorg dan dat u de volgende zaken bij de hand heeft :

 uw burgerservicenummer 
 uw belastbaar jaarinkomen
 (als u nu ook huurt) de brief over de laatste huuraanpassing
 (als u samen inschrijft ) de gegevens van uw medeaanvrager
 uw bankgegevens

Zo schrijft  u zich in 
bij Klik voor Wonen 
Bent u op zoek naar een woning in Brabant? Schrijf u dan in bij Klik voor Wonen. 
Wij laten u stap voor stap zien hoe dit werkt.

Invullen persoonlijke gegevens 1

Instellen zoekprofi el2

Overige gegevens en betaling3

Ga naar www.klikvoorwonen.nl en klik 
linksboven op ‘inschrijven’. In het veld 
dat verschijnt, vult u uw persoonlijke 
gegevens in.

Na het invullen van uw persoonlijke gegevens, 
komt u terecht op de pagina ‘Zoekprofi el’. Geef 
hier uw gewenste gemeente(n), plaats(en), wijk(en), 
type woning(en) en andere woonwensen aan.

Tip: snel reageren? Acti veer het ti pbericht 
en krijg per e-mail bericht over vrijkomende 
woningen, die voldoen aan uw zoekprofi el. 

Na het zoekprofi el vult u nog enkele ‘overige 
gegevens’ in, waaronder uw zelfgekozen 
wachtwoord. Vervolgens komt u terecht op 
de pagina ‘Betaling’. Hier bepaalt u hoe u het 
inschrijfgeld van € 25,00 wilt betalen.

Let op: u staat nu als woningzoekende 
ingeschreven, maar u komt alleen in aanmerking 
voor een woning door het plaatsen van een 
reacti e of het nemen van een opti e. 



Zoekwijze bepalen4
Afh ankelijk van uw situati e en woonwensen, 
bepaalt u uw zoekwijze. Binnen Klik voor 
Wonen bieden wij vrijkomende woningen op 
verschillende manieren aan. U komt pas in 
aanmerking voor een woning als u een reacti e 
plaatst of een opti e neemt. 

Uw keuzes kunt u op elk moment wijzigen 
of verwijderen. 

Een reacti e plaatst u bij een woning die 
binnenkort vrijkomt. Deze woningen worden 
aangeboden via de modellen Loti ng, Direct te 
huur of Aanbod. 

Een opti e neemt u op woningen die via het 
Opti emodel worden aangeboden. Dit zijn dus 
woningen waar u interesse in heeft , maar die 
nog niet beschikbaar zijn. U mag maximaal 
5 opti es nemen. 

Loti ng  Zelf reageren, 
iedereen heeft  gelijke 
kansen.

Direct te huur  Zelf 
reageren, wie als eerste 
reageert, krijgt de woning.

Aanbod  Zelf reageren, 
toewijzing op basis van 
uw inschrijfduur.

Opti e  Opti e nemen, aanbod 
afwachten, toewijzing op basis 
van uw plaats in opti erij.

Koop  Zelf reageren op 
aanbod koop woningen.
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OZoeken 
Uitgebreid zoeken -> Zoek op kenmerk 
en klik uw woonwensen aan. U krijgt 
direct een overzicht van de woningen 
die hieraan voldoen. Ook kunt u via 
‘zoek op kaart’ naar woningen zoeken. 

Meer weten -> Wilt u meer weten? Op 
de website vindt u onder het tabblad Hoe 
werkt het? een korte video die u wegwijs 
maakt. Raak zo snel vertrouwd met de 
wijze waarop wij de woningen aanbieden.

Vanaf punt 4a ziet u hoe u reageert op een woning. 



Reacti e(s) plaatsen4a

Reacti e(s) bekijken4b

Opti es(s) nemen4c

Opti es(s) bekijken4d

Zo komt u thuis5

Op www.klikvoorwonen.nl bieden wij dagelijks 
nieuwe woningen aan. Wilt u reageren op een 
vrijkomende woning? 

Klik op ‘Woningdetails’- ‘Reageren ’. U mag 
maximaal drie lopende reacti es hebben. 

Wilt u zien welke reacti es u heeft ?

Log dan in op ‘Mijn pagina’ en kies voor 
‘Mijn reacti es’.

Wilt u een opti e nemen op een woningcluster 
uit het opti emodel? 

Klik dan op ‘Woningdetails – Opti e nemen ’. 
U mag maximaal vijf opti es hebben.

Wilt u zien welke opti es u heeft ?

Log dan in op ‘Mijn pagina’ en kies voor 
‘Mijn opti es’. 

Zodra u reacti es heeft  geplaatst of opti es 
heeft  genomen, is uw inschrijving compleet. 
Als u in aanmerking komt voor een 
woning, ontvangt u alle gegevens per brief. Zo komt u thuis

Klik voor Wonen is een samenwerkingsverband van Bernardus Wonen, Brabantse Waard, Laurenti us, Singelveste AlleeWonen, 
WonenBreburg en Woonsti chti ng Ett en-Leur.


