
Tevredenheidsonderzoek 2019

Sfalus:
Beglndatum:
Einddatum:
Live:

Vragen;
Talen:

Afgesloten
02.09.2019
30-09-2019

28 dagen

14
nl

Aantal contacten:

Bounced:
Geweigerd:
Gedeeilelijk geanhvoofd:

Afgedanfd:
Efnde bereikt:

Totaal beantwoord:

52
1 (1,9%)

O (0%)
1 (3,7%)

O {0%)
26 (86,3%)
27(51,9%)

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?

• 52% - Famiiie

• 33% - Vrienden/ken nissen

• 11% - Zoekmachine internet

• 4% - Internet; banner of advertentie

2. Informatie

Was u voorheen bettend met sociale koopwoningen?

• 30% -1 Helemaal onbekend

• 33% - 2 Eerder niet bekend

• 33% - 4 Eerder bekend

4% - 5 Zéér bekend

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

• 4% -1 Helemaal onvoldoende

• 15%-3 Neutraal

• 22% - 4 Eerder voldoende

• 59% - 5 Zeker voldoende
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4. Wachttijd
Ontving u snel een aanbod voor een sociale woning/appartement?

' 4% -1 Helemaal niet snel

'7%-2Nietsnel

22% - 3 Neutraal

30% - 4 Eerder snel

37% - 5 Zéér snel

n=27

6. Uitnodiging
Bevatte de uitnodiging en de brochure de gewenste Informatie?

• 4% - 2 Eerder niet

• 19%. 3 Neutraal

• 30% - 4 Eerder wel

48% " 5 Zeker wel

n=27

6. Aankoopdossler

Wat vindt u van de snelheid van afhandeling?

0 4% -1 Zeer traag

• 11% - 2 Eerder traag

•19%-3 Neutraal

• 44% " 4 Eerder snel

• 22% " 5 Zéér snel

n=27

7. Steutetoverhaiutigjng

Was u tevreden met öe toelichting op het kantoor?

• 4% - 2 Eerder niet tevreden

• 7% - 3 Neutraal

• 37% - 4 Eerder tevreden

52% - 5 Zéér tevreden
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8. Herstellingen van de kleine gebreken

Zijn de kleine gebreken door de aannemer hersteld?

• 22% -1 Helemaal niet

•37%-2 Niet echt

• 11 %-3 Neutraal

• 15%-4 Eerder wel

• 15% - 5 Zeker we!

9. Koopakte

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

l 7% -1 Helemaal onvoldoende

i 4% - 2 Eerder onvoldoende

' 11 %-3 Neutraal

i 41% • 4 Eerder voldoende

> 37% - 5 Zeker voldoende

n=27

10. Kantoor

Bent u tevreden over...

Sub vragen

de duidelijhheld van de website?

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

het onlhaa! in het kantoor?

de berelhbaartieid van het kantoor?

de openingsured van het kantoor?

GemiddeSde: 4,21 — Mediaan: 4 — Standaarddeviatie: 0,87

B 1. Helemaal niet tevreden

• 2. Eerder niet teweden

fö 3. Neutraal

• 4. Eerder tevreden

• S.Zéérteweden

- NVT(niel van toepassing)

Resp. % van anhvoorden

27

se m

4.35

4.33

4.33

4.19

3.85

med

5

4.5

5

4

4

SD

0.7G

0,9

0.86

0.72

0.97
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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

38% - 4 Eerder tevreden

35% - 5 Zéér tevreden

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

NPS

+35

CriUcasters (0-6)

Neulrals(7-fl)

Promotots (9-10)

•EIÏ^B
•UEtiW
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13. Wat vond u echt positief aan de sociale huisvestingsmaatschappij? Waarover bent u het meest tevreden?

Respondenten

Vr2-.g o'."i r;).? stilst'

Prijs, lage kosten notaris

zeer vriendelijh en behulpzaam ben zeer tevreden en Koppels zie een huisje zoeken raad ik steeds hleineiand eigendom aan !!i

De snelheid waarmee ik de woning heb ontvangen.

Prijs kwaliteit Gebreken zijn zo goed mogelijk opgelost

- snel aanbod van koopwoning - afhandeling van hoopakle

De d ossierbeh eerder was zeer hulpvaardig en hielp waar nodig bleeh

Erwordt uia letefoon/mail snel en goed gean^oord op vragen.

Hoe alles ging verlopen Het contact

Snet een woning toegewezen gekregen!

De prijs

De goede service en idanlvriendelijk

Hel huis zelf

Snelle alhan deling,

De goede en volledige Informalie die i!( kreeg doorde zeer vriendelijke Stefanie.

De personeel op het itantoorzojn heel sociaal

Het onthaal, (ie werking en afhandeiing. Je t;on er steeds (erechf voor informatie die duidelijk werd meegegeven.

Prijs/Kwaliteit Niet teveel handgeld nodig

De opvolging en de begeleiding van dossierbeheerder Sfefanie

Aurelie heeft ons heel goed geholpen met hel stappenplan wat allemaal moesten uitvoefen , !k ben zeer tevreden van mijn Vroonhuis!

Schone ligging

De snelle afliandeting

Aljsmsr.s over alles

hosten

mogelijk kantoar

koppels tevreden steeds huisdossierbeheerder woning
hulpvaanlKj S'" S

Gebreken

hulsia Stefanie

to^ng ""^ informatie
Prijs afhandeling

;ek kwaiiteitgoede'

snel
handgekl

Alge

ligging

geholpen
klanhmendeljjh

nbod Aufelie

lag eg e kregen

begeleiding co n [ac l

nodig

koopaUe

behulpïE

Snelle
tlL"d61iJk hleinelandeigsndom

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

Respondenten 17 63%

VfaigiïWfüi.sliis'.i-.E

Oplossen van problemen slepen aan.

minder tevreden over tiel achteraf opvolgen van het huis hier zijn nog steeds 3/4 punten onafgev/erhl, zekerde sanitair man als ik op deze zijn nrbellkrijgihjaerzijnnog^Ov/achtendevoaruheb nog steeds
fout melding van mijn zonnenboiler

De op!everings datum meermgals uitgesteld. Bij hel tangs komen van piaatsers of medeweiKers van kleine landeigendom werden we laat op de hoogte gebracht. De chapewerten waren reddijft slecht gedaan
waar door er veei is moeien opgevuld worden door de vtoerder. Plefsterwerk is redelijk krom gedaan. Wij hebben meerdere bezoeten van de sanitair plaalser nodig gehad voor dat wij aliijd warm water hadden.

- conlact met aannemer is goed. maar daarna loopl het mis (bedrijven) voor hel herstellen van dingen aan hei huis (lange wachttijden, sieeds Komen wanneer ik aan het werk ben,...)

De aannemer was zeer wiendelijh maar de onderaannemer was niat erg hulpvaardig ook is er niemand meer Ier plaatse geweest om de gebreten te bekijken en op te volgen

/

Dathetnaandeitiaifjaarnog niet afvreiKt is na de gemaakte Klachten

Constant mailen om de kleine gebreKen in orde te krijgen

De hersieiiingen

Afwerhingen zijn niel correct .volledig uitgevoerd.

Alleen tijdens herstel ie! ing en .som langer moesten wachten.

Herstellingen werden niet opgevolgd en gecontfoleerd! Zitten nog steeds met sliAKett ondanks meerdere mails.

Opvolging hooHaannemer kan beter,..

Ik had liever een garagebox gehad !pv een carport maar je kunt riet alles v/iilen

Geen commentaar

Eer zijn gebreken zoals de pleistenverken een in de tuin is het vol stenen blijkbaarzal een camion wast tijdens de v/erken een dan hebben ze stenen gegooid om die uil te treKken ma ze hebben ze lafen liggen

een nu ja zil ik eer bij ma worde rest ben iK zeker b!ij met mijn woning met vriendelijke groeten

hcislellen 9e?°old gem,aklefcut s^l,„„,i,^ ho°9[e
conlact rfiapawerken krijgen

lllli l r. l b620eke"

J kleine gedaan .^*i gehad redelijk sanitair ^
meerdere '•* , « , . ,„ ^^, i,^^

beleri-..:- aannemer C;t^^rlC4()n^hr^krpnw" -" ™n.n^
huis„,""J".^'"u' OLC?CUO yc;uicr\cn L°"""e"lBi" g—

Afwerkïngen ^g^ — - - — — — '-' garage

^ herstellingen ^eker stenen-""werden _c~3~eerd
tiefsteltelingen

klachten

Page 6 of 6


