
Veel gestelde vragen:  

Klopt het dat ik een brief ontvangen heb waarin gevraagd wordt om een andere betaalmethode voor 

de huur door te geven?  

� Als u op dit moment maandelijks een acceptgiro ontvangt voor het betalen van de huur, 

klopt dat inderdaad. Wij stoppen met het gebruik van de acceptgiro en vragen een andere 

betaalmethode te kiezen.  

Wat moet ik doen als het niet lukt om mijn keuze via de QR code of het opgegeven internetadres 

door te geven?  

� Lukt dat niet dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of op het Woonplein 

langskomen om uw gewenste betaalmethode kenbaar te maken. Wij zijn bereikbaar op 

0223-677 677. Maar wellicht kan iemand uit uw omgeving helpen om uw keuze via de QR-

code kenbaar te maken.  

Ik ontvang tot op heden altijd wel een acceptgiro, maar heb geen brief ontvangen om mijn keuze 

voor een andere betaalmethode door te geven. Hoe geef ik dan alsnog mijn keuze door?  

� Wij verzoeken u contact met ons op te nemen. Dat kan op telefoonnummer 0223-677 677.  

Vanaf wanneer ontvang ik geen acceptgiro meer?  

� De nieuwe betaalmethode zal ingaan per 1 maart 2022. Woningstichting Den Helder / Helder 

Vastgoed zal dan geen acceptgiro’s meer versturen. Wij vragen u om uw keuze voor 15 

februari 2022 aan ons door te geven. Na deze datum zullen wij alle opgegeven wijzigingen 

verwerken. De laatste acceptgiro zal eind februari 2022 aan u verstuurd worden.  

Als ik voor automatische incasso kies, wanneer wordt het bedrag dan van mijn rekening 

afgeschreven?  

� Het huurbedrag wordt elke 1e van de maand geïncasseerd. Valt de 1e van de maand op een 

zaterdag of zondag, dan wordt het huurbedrag op de eerstvolgende maandag geïncasseerd.  

Is het mogelijk om op een andere datum dan de 1e van de maand de automatische incasso te laten 

plaatsvinden?  

� Nee. Het is helaas nog niet mogelijk om een andere datum te kiezen dan de 1e van de 

maand.  

Is het mogelijkheid om een onterechte afschrijvingen via automatische incasso terug te laten boeken 

(storneren)? Ja, het is altijd mogelijk om bedragen die via automatische incasso door ons 

afgeschreven zijn via uw bank te laten terugboeken / storneren. 


