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Respondenten

7

N 7

Datum geantwoord

Sep 01
Sep

Sep 06 Sep 11 Sep 16 Sep 21 Sep 26
0

5

10

Aantal % van de antwoorden %

Zoekmachine internet 3  43%

Andere: 2  29%

Familie 1  14%

Internet: banner of advertentie 1  14%

Vrienden/kennissen 0

OCMW 0

Sociale huisvestingsmaatschappij 0

Gemeente 0

Woonwinkel 0

Affiche 0

Folder 0

Notaris 0

TV 0

Tijdschrift 0

Pers 0

Beurs 0

Vlaamse infolijn 1700 0

N 7

U heeft onlangs een woning/appartement aangekocht via sociale huisvestingsmaatschappij De Kleine
Landeigendom. Op welke wijze kwam u aan de informatie over uw koopwoning of koopappartement?

Aantal respondenten 7 Gemiddelde 3,6

Informatie - Was u voorheen bekend met sociale koopwoningen?

14% 29% 43% 14%

Helemaal onbekend Eerder niet bekend Neutraal Eerder bekend Zéér bekend NVT (niet van
toepassing)
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Aantal respondenten 7 Gemiddelde 4,6

Inschrijving - Ontving u voldoende informatie bij de inschrijving op de wachtlijsten?

Helemaal onvoldoende Eerder onvoldoende Neutraal Eerder voldoende Zeker voldoende

NVT (niet van
toepassing)

Aantal respondenten 7 Gemiddelde 3,7

Wachttijd - Ontving u snel een aanbod voor een sociale woning/appartement?

3 (43%) 3 (43%) 1 (14%)

Helemaal niet snel Niet snel Neutraal Eerder snel Zéér snel NVT (niet van
toepassing)

Aantal respondenten 7 Gemiddelde 4,3

Uitnodiging - Bevatte de uitnodiging en de brochure de gewenste informatie?

5 (71%) 2 (29%)

Helemaal niet Eerder niet Neutraal Eerder wel Zeker wel NVT (niet van
toepassing)

Aantal respondenten 7 Gemiddelde 4,1

Aankoopdossier - Wat vindt u van de snelheid van afhandeling?

1 (14%) 4 (57%) 2 (29%)

Zeer traag Eerder traag Neutraal Eerder snel Zéér snel NVT (niet van
toepassing)

Aantal respondenten 7 Gemiddelde 4,6

Sleuteloverhandiging - Was u tevreden met de toelichting op het kantoor?

Helemaal niet tevreden Eerder niet tevreden Neutraal Eerder tevreden Zéér tevreden

NVT (niet van
toepassing)
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Aantal respondenten 7 Gemiddelde 2,4

Herstellingen van de kleine gebreken - Zijn de kleine gebreken door de aannemer hersteld?

3 (43%) 1 (14%) 3 (43%)

Helemaal niet Niet echt Neutraal Eerder wel Zeker wel NVT (niet van
toepassing)

Aantal respondenten 7 Gemiddelde 4,1

Koopakte - Heeft u voldoende informatie ontvangen i.v.m. de koopakte?

Helemaal onvoldoende Eerder onvoldoende Neutraal Eerder voldoende Zeker voldoende

NVT (niet van
toepassing)

N Gem Med StDev

het onthaal in het kantoor? 7 4,3 5 1

de duidelijkheid en de volledigheid van de uitleg ivm de aankoop? 7 4,3 4 0,8

de bereikbaarheid van het kantoor? 7 4,1 4 0,7

de duidelijkheid van de website? 7 4,1 4 0,7

de openingsuren van het kantoor? 7 4 4 0,8

Kantoor - Bent u tevreden over...

2 (29%)

1 (14%)

1 (14%)

1 (14%)

2 (29%)

1 (14%)

3 (43%)

4 (57%)

4 (57%)

3 (43%)

4 (57%)

3 (43%)

2 (29%)

2 (29%)

2 (29%)

het onthaal in het kantoor?

de duidelijkheid en de volledigheid van de uitleg ivm de aankoop?

de bereikbaarheid van het kantoor?

de duidelijkheid van de website?

de openingsuren van het kantoor?

Helemaal niet tevreden Eerder niet tevreden Neutraal Eerder tevreden Zéér tevreden

NVT (niet van
toepassing)
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Aantal respondenten 7 Gemiddelde 3,6

Uw woning/appartement Bent u in het algemeen tevreden over de verhouding prijs/kwaliteit van de
aangekochte woning/appartement?

Helemaal niet tevreden Eerder niet tevreden Neutraal Eerder tevreden Zéér tevreden

NVT (niet van
toepassing)

N 7

In welke mate zou u sociale huisvestingsmaatschappij De
Kleine Landeigendom aanbevelen aan vrienden of familie?

NPS score
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In welke mate zou u sociale huisvestingsmaatschappij De
Kleine Landeigendom aanbevelen aan vrienden of familie?

1 (14%) 3 (43%) 3 (43%)

Criticasters Neutraal Promotors

Vriendelijkheid van de persneel  

Als ik met vragen zat werd ik altijd vriendelijk te woord gestaan ook al was het soms dezelfde vraag, mocht altijd bellen eender om wat  

Mogelijkheden om op de volledige bedrag credit te nemen en lening voor af te werken.  

Goede dienstverlening, behulpzaam  

Over de vlotte regeling  

contact met dhr. Francis Dupont. Hij is een zeer correcte persoon  

N 6

Wat vond u echt positief aan de sociale huisvestingsmaatschappij? Waarover bent u het meest
tevreden?

10 dagen geleden

één maand geleden

één maand geleden

één maand geleden

één maand geleden

één maand geleden
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Niet tevreden over aannemers (bouwbedrijf Janssen).moeten jullie hun goed controlren.  

Dat de punten die afgewerkt moeten worden zeer lang duren , waar opzich huisvestiging niet veel aan kan doen , maar je word niet op de hoogte
gehouden je moet echt zelf bellen  

Tot op heden geen usb stick met plannen vd woning etcetera gekregen. Heb al paar keer gevraagd. Voordeur was beschadigd, niemand weet
wie eindverantwoordelijke is? Firma die ramen en deuren heeft geplaatst neemt verantwoordelijkheid niet op zich. Dus pech voor mij,niets aan te
doen blijkbaar. Men krijgt de indruk dat men niet te veel mag verwachten, uiteindelijk is het sociale koopwoning.  

/  

Niets op moment  

De gebreken die ik tot heden heb doorgegeven, zijn door de aannemer niet hersteld. Terwijl ik hoor dat bij de buren toch vrij snel iemand
gestuurd werd voor de gebreken. Hopelijk met de definitieve oplevering van de woning worden die hersteld, ma ja, is nu meer dan een jaar
geleden, dat de aannemer niet gaat verzinnen dat ik het zelf heb veroorzaakt! Ik 281.000 EURO neergeteld, ik had gehoopt dat ik au serieus zou
genomen worden, want niet is, jammer.  

N 6

Waarover bent u minder tevreden ? Op welk gebied stelde de sociale huisvestingsmaatschappij u
teleur?

10 dagen geleden

één maand geleden

één maand geleden

één maand geleden

één maand geleden

één maand geleden
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