
Tevredenheidsonderzoek 2016

Status: Afgesloten
Begindatum: 01-09-2016
Einddatum: 30-09-2016
Live: 30 dagen
Vragen: 14
Talen: nl
Panelgrootte: 60
Bounced: 1 (1,7%)
Geweigerd: 0 (0%)
Gedeeltelijk geantwoord: 2 (7,4%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 25 (92,6%)
Totaal beantwoord: 27 (45%)

1. 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?

41% - Vrienden/kennissen

19% - Familie

15% - Zoekmachine internet

7% - Sociale huisvestingsmaatschappij

7% - Gemeente

7% - Internet: banner of advertentie

4% - Woonwinkel

40.7%

7.4%

7.4%

7.4%

14.8%

18.5%

2. Informatie Was u voorheen bekend met sociale koopwoningen?

27% - 1 Helemaal onbekend

19% - 2 Eerder niet bekend

23% - 3 Neutraal

19% - 4 Eerder bekend

8% - 5 Zéér bekend

4% - NVT (niet van toepassing)

26.9%

19.2%

7.7%

19.2%

23.1%

n=27

n=26
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3. Inschrijving Ontving u voldoende informatie bij de inschrijving op de wachtlijsten?

8% - 2 Eerder onvoldoende

8% - 3 Neutraal

38% - 4 Eerder voldoende

46% - 5 Zeker voldoende

7.7%

7.7%

46.2%

38.5%

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

15% - 1 Helemaal niet snel

15% - 2 Niet snel

23% - 3 Neutraal

23% - 4 Eerder snel

23% - 5 Zéér snel

15.4%

15.4%

23.1%

23.1%

23.1%

5. Uitnodiging Bevatte de uitnodiging en de brochure de gewenste informatie?

8% - 2 Eerder niet

19% - 3 Neutraal

54% - 4 Eerder wel

19% - 5 Zeker wel

7.7%

19.2%

19.2%

53.8%

n=26

n=26

n=26
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6. Aankoopdossier Wat vindt u van de snelheid van afhandeling?

4% - 1 Zeer traag

15% - 2 Eerder traag

12% - 3 Neutraal

62% - 4 Eerder snel

8% - 5 Zéér snel

15.4%

11.5%

7.7%

61.5%

7. Sleuteloverhandiging Was u tevreden met de toelichting op het kantoor?

4% - 1 Helemaal niet tevreden

8% - 3 Neutraal

58% - 4 Eerder tevreden

31% - 5 Zéér tevreden

7.7%

30.8%

57.7%

8. Herstellingen van de kleine gebreken Zijn de kleine gebreken door de aannemer hersteld?

27% - 1 Helemaal niet

12% - 2 Niet echt

19% - 3 Neutraal

31% - 4 Eerder wel

12% - 5 Zeker wel

26.9%

11.5%

11.5%

30.8%

19.2%

n=26

n=26

n=26
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9. Koopakte Heeft u voldoende informatie ontvangen i.v.m. de koopakte?

4% - 1 Helemaal onvoldoende

8% - 2 Eerder onvoldoende

15% - 3 Neutraal

46% - 4 Eerder voldoende

27% - 5 Zeker voldoende

7.7%

15.4%

26.9%

46.2%

10.  Kantoor
Bent u tevreden over...
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

het onthaal in het kantoor? 26 4.46 4 0.57

de duidelijkheid en de volledigheid van de uitleg ivm de

aankoop?
26 4.12 4 1.01

de bereikbaarheid van het kantoor? 26 4.08 4 0.68

de openingsuren van het kantoor? 26 4.04 4 0.76

de duidelijkheid van de website? 26 3.96 4 0.81

Gemiddelde: 4,13 — Mediaan: 4 — Standaarddeviatie: 0,80

1. Helemaal niet tevreden

2. Eerder niet tevreden

3. Neutraal

4. Eerder tevreden

5. Zéér tevreden

- NVT(niet van toepassing)

4 46 50

4 4 12 38 42

4 8 65 23

4 15 54 27

4 23 46 27

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

15% - 2 Eerder niet tevreden

12% - 3 Neutraal

58% - 4 Eerder tevreden

15% - 5 Zéér tevreden

15.4%

11.5%

15.4%

57.7%

n=26

n=26
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12.  In welke mate zou u sociale huisvestingsmaatschappij De Kleine Landeigendom aanbevelen aan vrienden of familie?

Spreiding van de antwoorden

 

Net Promotor Score +8
Criticasters (0-6) 6 (23%)

Passief tevredenen (7-8) 12 (46%)

Promotors (9-10) 8 (31%)

 

Totaal aantal respondenten: 26
Vraag overgeslagen: 0

23% Criticasters 46% Passief tevredenen 31% Promotors
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Vraag overgeslagen: 0

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

Respondenten 23   85%

0% 20% 40% 60% 80%  

Een nieuw huis aan een betaalbare prijs een niet teveel notaris kosten

Contact met medewerker Francis Dupont van KLE Tongeren was altijd heel aangenaam. Die mens heeft op onze eindeloze vragen altijd heel geduldig geantwoord. Mag

vermeld worden! Voor de rest zijn de huizen modern, zeer energiezuinig en een goede start voor een jong koppel. Tevreden!

Sociale huisvestingsmaatschappij biedt mooie, betaalbare woningen aan de middenklasse. We zijn in het algemeen goed onthaald en hebben goede uitleg gekregen.

Snelle toewijzing van huis. Ligging van het huis

De vlotte service

De snelheid in het afhandelen van het dossier

Ik ben zeer tevreden over de afhandeling van mijn aankoop, ook over de kwaliteit van mijn woning. Het personeel is vriendelijk en gedienstig en er wordt ook altijd meteen

gereageerd op mails. De aankoop is ook eerder kunnen doorgaan dan aangekondigd.

Vanaf het moment dat ik in aanmerking kwam, voelde ik mij gemakkelijk en welkom.

dat ik mijn eigen huis zal hebben over 28 jaar,

Prijs en ligging.

Altijd bereikbaar voor vragen en advies.

de gelegenheid, plan van de huizen!

begrip voor de situatie waarin sommige kopers verkeren . ( scheiding ) duidelijke uitleg en de kans om vragen te stellen .

Er is niet echt iets positiever dan wat de standaard kwaliteit zou moeten bieden

Ik ben erg tevreden over de dienstverlening en de snelle afhandeling van klachten/gebreken aan de woning.

De uitleg en afhandeling dossier.

Dat het betaalbaar is voor mensen die er alleen voor staan. Bij aankoop heb ik wel voldoende info gekregen van het kantoor.

maakt het mogelijk voor een alleenstaande om toch iets te kopen

de snelle afhandeling van papieren en uitleg. bepaalde firma's behandelden de gebreken zeer snel (ramen, trap) voor de rest zijn locatie en prijs zeer gunstig.

de woning , zeer tevreden prijs kwaliteit verhouding

Onthaal kantoor Duidelijke uitleg Vlotte regeling

HUIS Het is nieuw en gemaakt van STICHTINGEN

Vriendelijk onthaal.

huis uitleg
afhandeling

prijs

Tevreden
aankoopkwaliteit

Snellevragen

woning

betaalbare

dossier

duidelijke

gebreken

gekregengoede huizen

LiggingOnthaal

rest

28

aangekondigd
aangenaam

bieden

Contact

doorgaan

echt
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Vraag overgeslagen: 1

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

Respondenten 22   81%

0% 20% 40% 60% 80%  

Het huis werd voorzien met een afgesloten tuin. De achterdeur is feitelijk een achtervenster (de installateur Gelko geeft dit zelf toe). Er is geen slot voorzien, en aan de

buitenkant is zelfs geen deurhendel. Je kan dus de achter'deur' niet dicht doen van buitenaf. Er waren veel problemen hiermee (vleugel klemde of viel altijd open) 6

Gezinnen hebben hiervoor een brief geschreven naar KLE Tongeren bij definitieve oplevering met de vraag om hier een fatsoenlijke deur van te maken, maar het antwoord

is negatief. Jammer gezien dat alle andere werven van KLE Tongeren (zelfs in dezelfde straat, maar andere reeksen) wél een achterdeur hebben met klink en slot.

Duidelijk een kwestie van kostenbesparing. Ander nadeel is dat de huizen heel dicht tegen de straat zijn gebouwd. Voor ons geen probleem (wij wonen op het einde van de

doodlopende straat) maar de mensen met de 'gesloten' bebouwingen zitten met 2 auto's op straat, waarvoor gewoon te weinig plaats is en ze bijgevolg half op straat

staan. De overburen (geen woningen van KLE) zijn hier niet gelukkig mee! Wellicht zou het interessant zijn om in de toekomst de huizen iets verder van de straat te

bouwen en zo te voorzien van een deftige standplaats voor het huis. Bij de andere reeksen in dezelfde straat is dat immers ook zo.

Het zou fijner zijn als we wat meer inspraak zouden hebben in de plannen van de architect. Eventueel in groep met potentiele kopers. Zo hebben we bijvoorbeeld een trap

in de living, waar de meeste kopers niet over tevreden zijn. Het is niet handig, ook akoestiek is verschrikkelijk in het huis. Maar we denken dat het praktisch niet haalbaar is

aangezien er op voorhand moeilijk te bepalen is wie de koper is.

Kleine gebreken niet opgelost

Niets op aan te merken

Er werd ons pas op bij het tekenen van de akte, duidelijk dat het bij geleende bedrag pas werd uitbetaald na het ontvangen van facturen. Nu, wie leent er nu bij om zijn huis

af te werken maar moet wel eerst alles zelf betalen voor die het terug krijgt. Zeer onlogisch geredeneerd. Dit moet duidelijk gemaakt worden vanaf de eerste ontmoeting

indien men die extra wilt. Niet pas wanneer alles in kannen en kruiken is

tot op heden geen minpunten te melden

Voor het moment dat ik in aanmerking kwam, werd er weinig tijd voor mij vrij gemaakt, weinig info,.. soms zelfs cru aan de telefoon. Wachttijd was veel te lang (8 jaar!)

nog altijd de plafon nat

Afwerking op sommige plaatsen

/

Geen toegankelijkheid tot de achtertuin, voor gesloten bebouwing. terwijl dit kan. bijvoorbeeld: De plaats voor de tuinberging kan wordt gebruikt als een toegankelijkheid

tot de achtertuin voor mensen meer vrijheid geven. Bedankt!

geen

Opvolging van de defecten en de manier waarop er gereageerd wordt , zoals dat het eigenlijk nooit aan mij verkocht had mogen worden , waarschijnlijk omdat ik wel

steeds over alle defecten groot of klein klaag omdat ik er uiteindelijk voor een nieuwbouw betaal , ten op zichte van mijn mede straat bewoners die net zo hard klagen maar

er verder niks mee doen , er staat nog 1 item open waarvoor ik een aangetekende brief heb gestuurd waar tot op vandaag nog niet gereageerd is , verder heb ik ook

vernomen van de gemeente dat de maatschappij het na laat de overige gronden in orde te maken voor overname wat al bijna een jaar voor overlast zorg en de beloofde

onderhoud van 2 jaar van de tuintjes en parkeerplekken vd straat laat ook op zich wachten

De plaatsing van de omheining, wij waren niet op de hoogte dat we zelf wijzigingen konden aanvragen zoals het plaatsen van plaatjes/ een poortje. Dit zorgde voor een

extra kost. Afspraken ivm gebreken worden steeds tijdens de werkuren gemaakt en hiervan worden we vrij laat op de hoogte gebracht waardoor verlof nemen niet altijd

mogelijk is.

Ik ben helemaal niet tevreden over de afhandeling van de gebreken bij eerste aangifte gebreken. Ik heb verschillende telefoons gedaan naar kleine landeigendom en daar

sturen ze jou van het een naar het ander en er is helemaal niets ondernomen. We hebben er nog steeds (na 1 jaar ) niets van gehoord! Neen het is zelfs zo erg dat we zelf

contact hebben moeten opnemen met de verschillende firma's en smeken om dringende dingen te komen maken...en dan zijn die mensen verschrikkelijk moeilijk hier te

krijgen!!! Ik denk het feit dat de plaat aan de voordeur los hangt en er geen stroom in de keuken is door een foutieve koppeling er toch wel actie mag of beter zou moeten

ondernomen worden!!! Helemaal niets!!! Werkelijk beneden alle pijl!!!

PROBLEEM stelt zich na de verkoop!! Gebreken die worden doorgegeven wordt weinig tot niets mee gedaan! Je moet constant bellen, mailen en je wordt van het kastje

naar de muur gestuurd en terug. Uiteindelijk nog steeds geen oplossing!

/

er kunnen altijd enige gebreken zijn. maar de behandeling van sommige van deze gebreken liet zeker ten wense over. vooral het schrijnwerk omdat dit nog steeds niet

aangepakt is. ook het plakwerk liet ten wense over waardoor we verplicht werden te behangen. voortuintjes werden niet onderhouden waardoor de beplanting doodging en

het onkruid groeiden
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plakwerk afwerking , is niet recht verlichting in de kamers is verkeerd geboort in de dallen niet in center van de kamers , vocht problemen en waterlek ( bouwbedrijf janssen

'niels' heeft de nodige acties ondernomen om alles op telossen) , nog 1 probleem gebroken goot na herstelling van stoep hier zijn we nog op aantwachten

Herstellingen gebreken niet in orde Er staat een kapot raam , gekrast, in/ groot raam richting terras en ik word gewoon afgescheept!

Ik ben blij met alles

Geen bezoek van woning voor aankoop. Toewijzing van woningen niet transparant.

straat gebrekensteeds

huis jaarweinig

alle

andere

Duidelijk
gemaakt

KLE

laat
maken

mensen

ondernomen

probleem
verder

voorzien

achterdeur

achtertuinAfwerking

brief

defecten

deur

dicht

doen

gedaan

hoogte

open

orde

plaats

plaatsen

plakwerk

problemen
raam

reeksen

slotsommige

staat

tevreden
toegankelijkheid

Tongeren

uiteindelijk

verschrikkelijkvrij

wense

woningen
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