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Doe mee en win een maand huur

10 jaar S.H.O.W.

WBP wordt AVG

Omnia Wonen is een fusiecorporatie ontstaan uit de
Woningstichting Ons Belang en Woningstichting
Prodia met ieder een eigen bewonersraad. In 2008 is
besloten een nieuwe huurdersorganisatie op te
richten. Wij komen van ver, wij zijn er blanco
ingestapt en met veel inzet als vrijwilligers begonnen
aan het bouwen van de huurdersorganisatie SHOW.
Het is ons gelukt de complexe materie eigen te
maken. Dit blijkt uit het feit dat we door Omnia
Wonen, diverse gemeentes en andere
huurdersorganisaties gezien worden als een

Op 1 mei 2018 zal de 2-jarige overgangsregeling
vervallen en alleen nog de Algemene Verordening
Gegevensbescherming geldig zijn. Voor ons als
huurdersorganisatie houdt dit in dat we daadwerkelijk
toestemming (opt-in) van u moeten hebben om uw
gegevens te gebruiken voor het versturen van
nieuwsbrieven en (korte) enquêtes.
In het verleden heeft u toestemming gegeven om u
over huurderszaken te informeren, dit staat nergens
geregistreerd en dit is door de AVG wel verplicht.
Door uw gegevens via de nieuwsbrief aan te passen

huurdersorganisatie met kennis van zaken.

zal dit bij ons geregistreerd worden. Bent u nog geen

Om ons 10-jarig jubileum te vieren organiseren we
voor de huurders van Omnia Wonen een
fotowedstrijd met het thema “Uw woning in beeld” of
“Waarom ik in deze woning woon”.
We hebben leuke prijzen die u kunt winnen en de
hoofdprijs is een maand gratis huur.

participant van de S.H.O.W. dan kunt u zich
aanmelden via deze link aanmelden S.H.O.W.

U maakt kans op 1 van deze prijzen als uw inzending
tot de 100 geselecteerde foto’s behoord en bij de
prijsuitreiking aanwezig bent. Doe mee met de
fotowedstrijd en ga naar onze website voor informatie
en de actievoorwaarden.

Maak kans om een maand huur te
winnen doe mee met onze fotoactie! Lees verder

Dit is onze 2e nieuwsbrief die we via MailChimp
versturen, in MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief
zelf maken en naar u toe sturen, tevens kunnen uw
gegevens automatisch toegevoegd, verwijderd of
aangepast worden
U mag altijd een reactie geven.

