
Tevredenheidsonderzoek 2018
Status: Afgesloten
Begindatum: 03-09-2018
Einddatum: 30-09-2018
Live: 28 dagen
Vragen: 14
Talen: nl

Aantal contacten: 53
Bounced: 0 (0%)
Geweigerd: 0 (0%)
Gedeeltelijk geantwoord: 1 (4%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 24 (96%)
Totaal beantwoord: 25 (47,2%)

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?

28% - Familie
24% - Vrienden/kennissen
20% - Sociale huisvestingsmaatschappij
12% - Zoekmachine internet
8% - Gemeente
8% - Andere:

28%

8%
8%

12%

20% 24%

2. Informatie  
Was u voorheen bekend met sociale koopwoningen?

29% - 1 Helemaal onbekend
12% - 2 Eerder niet bekend
21% - 3 Neutraal
33% - 4 Eerder bekend
4% - 5 Zéér bekend

29.2%

12.5%

33.3%

20.8%

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

4% - 2 Eerder onvoldoende
12% - 3 Neutraal
38% - 4 Eerder voldoende
38% - 5 Zeker voldoende
8% - NVT (niet van toepassing)

12.5%
8.3%

37.5%

37.5%

n=25

n=24

n=24
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4. Wachttijd   
Ontving u snel een aanbod voor een sociale woning/appartement?

8% - 2 Niet snel
46% - 3 Neutraal
4% - 4 Eerder snel
33% - 5 Zéér snel
8% - NVT (niet van toepassing)

8.3%8.3%

33.3%

45.8%

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

4% - 2 Eerder niet
21% - 3 Neutraal
38% - 4 Eerder wel
33% - 5 Zeker wel
4% - NVT (niet van toepassing)

20.8%

33.3%

37.5%

6. Aankoopdossier 
Wat vindt u van de snelheid van afhandeling?

8% - 1 Zeer traag
8% - 2 Eerder traag
12% - 3 Neutraal
46% - 4 Eerder snel
25% - 5 Zéér snel

8.3%

8.3%

12.5%

25%

45.8%

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

8% - 2 Eerder niet tevreden
12% - 3 Neutraal
42% - 4 Eerder tevreden
38% - 5 Zéér tevreden

8.3%

12.5%
37.5%

41.7%

n=24

n=24

n=24

n=24
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8. Herstellingen van de kleine gebreken 
Zijn de kleine gebreken door de aannemer hersteld?

29% - 1 Helemaal niet
17% - 2 Niet echt
38% - 4 Eerder wel
17% - 5 Zeker wel

29.2%

16.7%

16.7%

37.5%

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

17% - 3 Neutraal
46% - 4 Eerder voldoende
33% - 5 Zeker voldoende
4% - NVT (niet van toepassing)

16.7%

33.3%

45.8%

10.  Kantoor 
Bent u tevreden over... 
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

het onthaal in het kantoor? 24 4.33 4 0.69

de duidelijkheid van de website? 24 4.04 4 0.81

de duidelijkheid en de volledigheid van de uitleg ivm de aankoop? 24 4.04 4 0.93

de bereikbaarheid van het kantoor? 24 3.75 4 0.83

de openingsuren van het kantoor? 24 3.67 4 0.8

Gemiddelde: 3,97 — Mediaan: 4 — Standaarddeviatie: 0,85

1. Helemaal niet tevreden

2. Eerder niet tevreden

3. Neutraal

4. Eerder tevreden

5. Zéér tevreden

- NVT(niet van toepassing)

13 42 46

29 33 33 4

8 17 38 38

8 25 50 17

4 42 38 17

 

 

 

 

 

 

n=24

n=24
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11. Uw woning/appartement 
Bent u in het algemeen tevreden over de verhouding prijs/kwaliteit van de aangekochte woning/appartement?

12% - 2 Eerder niet tevreden
12% - 3 Neutraal
38% - 4 Eerder tevreden
38% - 5 Zéér tevreden

12.5%

12.5%37.5%

37.5%

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

n=24

NPS 

+25

 
Criticasters (0-6) 3 (12%)

Neutrals (7-8) 12 (50%)

Promotors (9-10) 9 (38%)

n=24
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Vraag overgeslagen: 0

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

Respondenten 19  76%

0% 20% 40% 60% 80%  

Betaalbare woningen

vlottr medewerking

De communicatie en de vlotte gang van zaken. Administratie was goed geregeld.

De huizen zijn heel mooi afgewerkt, goed materiaal gebruikt

goed onthaald, duidelijke info

De prijs van de woningen is nog betaalbaar voor alleenstaande mensen.

Dat er veel moeite werd gedaan (in samenwerking met Landwaarts) om een lening te bekomen. Zodat ik volgens mijn leeftijd toch nog een aankoop heb kunnen doen. Waarvoor dank

De kwaliteit van de app , vriendelijkheid op het kantoor, de oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimtes

Onthaal van medewerkers en de woning zelf.

Snelle afwikkeling

Op deze manier toch een nieuwbouw kunnen kopen Alles van de bouw is voor mij gedaan, geen bouw-kopzorgen voor mij. Mogelijkheid tot goedkoop lenen, mogelijkheid notaris Ik zou het onmiddellijk opnieuw
doen :)

Verhouding prijs en bewoonbare oppervlakte Ruimtelijk gevoel, veel lichtinval Lage kosten van notaris en dergelijke

Ligging omwille van de zo optimaal mogelijke privacy Eerlijk verloop van de toewijzing van de woningen Het hebben van een carport aan de woning Veel lichtinval in de woning: positief Indeling van het huis is
prima

De korte wachttijd op huis. Mogelijkheid om af te betalen op 30 jaar

Warm en vriendelijk onthaal - snelle afhandeling dossier

Oplevering, communicatie en naservice

Over de duidelijke uitleg op het kantoor.

We hebben het geluk gehad dat we niet op een wachtlijst hebben gestaan.

Kantoor van Lanaken: luisteren naar je probleem en wil je zo goed mogelijk helpen.
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Vraag overgeslagen: 1

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

Respondenten 18  72%

0% 20% 40% 60% 80%  

hier en daar wat gebreken wat enige tijd nodig heeft eer dat het hersteld word

Meer druk van de maatschappij op de aannemer i.v.m. oplossen opmerkingen. Na anderhalf jaar is nog steeds niet alles opgelost... En lijkt dit niet morgen opgelost te zijn...

Heel lang moeten wachten totdat de huizen eindelijk werden gebouwd... heel veel vertraging

ik vind het nog een dure prijs voor een sociale woning + de boete die eraan vast hangt is hoog als je het wil verkopen of verhuren

Bij verkoop of verhuur van een woning binnen x aantal tijd moet je nog een schadevergoeding betalen dit vind ik jammer. Ik ben eenalleenstaande vader en ik zal nog wel eens iemand ontmoeten en dan ben ik
beetje genoodzaakt er te blijven wonen. Dit vind ik beetje jammer maar ik kan het ergens ook wel begrijpen.

*De keuze vd aannemer... Deze is wel heel nalatig ivm de 'juiste' afwerking van het project. *Te weinig overleg tussen bouwheer, aannemer en syndicus...daardoor liepen er zaken mis en zijn tot op heden nog
niet opgelost.

Lang wachten op de herstelling, uiteindelijk is wel alles in orde gekomen

Herstelling van gebreken: maar 1 datum voorgesteld midden in de vakantie. Kon niemand thuis zijn omdat iedereen mee op vakantie was.. tot nu toe nog niks hersteld.

Niet

Late berichtgeving dat je aan de beurt bent Communicatie achteraf is minder, zeker naar herstellingen toe. Was via syndicus maar daar hoor ik niet bij. Geen kiepsysteem op slaapkamers:zijn slechts andere
schroeven en scharnieren Geen filter aan regenpomp Geen silinderslot achter terwijl er een gat voorzien is in schuifraam Voorzijde woonkamer: smal venster is ok maar liever met klein kiepvenster ipv rooster
Geen teleurstelling, gewoon tips die bij onmiddellijke plaatsing geen grote meerkost zijn.

Keuze van aannemer : * slechte tot zelfs geen communicatie , geen reactie op gestuurde mails * geen kwalitatieve afwerking , nu al voegsel weg tussen de tegels op de gang, loskomende hechting van het
veiligheidsglas op de bovenverdieping, waterlekken, ... * openstaande gebreken worden niet aangepakt

Algemene onduidelijkheid over de oplevering. Geen respons op doorgegeven gebrekenlijst Weinig toegankelijk Telefonische afspraken worden niet nagekomen Weinig technische informatie Plaatselijk kantoor
erg onwetend Angst voor verborgen gebreken door gebruik van minderwaardige materialen Buitendeur in keuken is een raam, erg onpraktisch en defect van bij de aankoop. Weinig communicatie Scheef
geplaatste omheining

Dat de huisjes niet verhuurd mogen worden

het feit dat het KI niet gekend was bij de verkoop van de woningen. Het KI van de aangekochte woning is volgens mij erg hoog voor een sociale koopwoning nl. 990 ( 881 EUR te betalen). Misschien in de
toekomst, naar nieuwe kopers toe, hen inlichten over het mogelijk vrij hoge KI en de kosten die hieraan verbonden zijn. Of eventueel er rekening mee houden dat het EPC van de woning lager uitvalt dan 60, dan
kan er korting bekomen worden, wat in mijn geval (en dat van de buren) niet was. EPC is 62

Stukadoor werk is wat slordig

Op het beantwoorden van e-mails betreffende de te herstellen gebreken van de woning .

Helaas zijn er een heleboel tegenvallers. Naast een lekkage hebben we kabelschade gehad in de meterkast. Ook de gemeenschappelijke delen van ons appartement voldoen nog altijd NIET aan de gewenste
eisen.

Kantoor Tongeren: heel diep teleurstelling.

Page 6 of 6


