
Vestiging Schijndel
Kerkendijk 55
5482 KG  Schijndel

Welkom bij
Woonmeij

5100 woningen 
in de gemeentes Meierijstad 
(regio’s Schijndel en Sint-Oedenrode) 
en Sint-Michielsgestel.

Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur.
In de middagen zijn wij op 
afspraak geopend 
voor bezoek.

We nemen onze verant-
woordelijkheid voor het 
werk wat gedaan moet 
worden, we zijn daarin betrouwbaar 
en behandelen elkaar met respect. 
In onze maatschappelijke betrokkenheid 
stellen we de klant centraal.

Kernwaarden

Reparatielijn: (073) 544 06 07
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
(uitgezonderd feestdagen) van 08.30 tot 12.00 uur.
Of mailen naar: reparaties@woonmeij.nl 

Voor spoedgevallen kunt u onze reparatielijn 
24 uur per dag bellen.

RRS: (073) 639 40 10 

Reparatieverzoeken
en glasschade

Problemen CV-installatie 
warmwatervoorziening

Ontstoppen 
riolering

Postadres
Postbus 19
5480 AA Schijndel

Telefoon
(073) 544 06 06

Samen met huurders en lokale 
partners werken aan een 
vitale woonomgeving.

Woonmeij is in het bezit
van het keurmerk 

KWH-Huurlabel

Het KWH onderzoekt voor 
Woonmeij de waardering 
van onze huurders voor 
onze dienstverlening.

Zo kunnen wij onze 
dienstverlening direct 
aanpassen en verbeteren.

U kunt zelf gemakkelijk en 
snel 24/7 uw woonzaken 
regelen via mijn.woonmeij.nl

Huurders-
portaal

Zorgen voor voldoende, 
betaalbare en duurzame 
woningen voor huurders en 
woningzoekenden, die zelf niet in 
woonruimte kunnen voorzien. 

Hart voor wonen

Woonmeij is een woning-
corporatie met ruim 

60 medewerkers

Woonmeij heeft zo’n

Ook hebben we in ons werkgebied 
bedrijfspanden en garages te huur.

Organisatie

Missie

Kwaliteit

Meten 
en 
verbeteren

Bezoekadressen
Vestiging Sint-Oedenrode
Laan ten Bogaerde 13
5491 GC  Sint-Oedenrode

Openingstijden

Dat u zorgeloos kunt 
huren en wonen, 
daarvoor klopt ons

Van Thiel Optimaal: (073) 549 24 97

Kemkens Gasservice: (0412) 63 15 55 
(voor bewoners in appartementencomplexen met 
blokverwarming, die geen eigen CV-ketel hebben)

Problemen Warmtepomp
Dille/Knotwilg: AGO; 0416 - 414400
de Quaystraat: Verstappen & van Amelsfoort; 073 - 5324866
M. Lemmensstraat: van Heugten; 0492 - 365632
Waterwilg: Homij; 088 - 1861600

ALLES OVER
WOONMEIJ


