
Razem wynajmują dobre 100 000 mieszkań.

Adres dla 
wszystkich domów 



Thuis in Limburg
Na stronie internetowej www.thuisinlimburg.nl można znaleźć najwięcej ofert 
wynajmu z Limburgii. W prowincji tej działa wiele korporacji mieszkaniowych, 
które za pośrednictwem tej strony wynajmują należące do nich mieszkania, 
miejsca parkingowe i garaże. Łącznie oferta obejmuje ponad 100 000 mieszkań.
Na powyższej stronie internetowej korporacje te prezentują również mieszkania 
na sprzedaż.

Obserwuj nas również na  

Viel Erfolg bei der Suche nach Ihrem Zuhause!

Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen und/oder Tipps zu Thuis in Limburg haben, 
sehen Sie bitte auf der Webseite www.thuisinlimburg.nl nach oder nehmen Sie 
Kontrakt auf mit info@thuisinlimburg.nl. 



Szukasz mieszkania?
Jeżeli szukasz mieszkania, zarejestruj się na naszej stronie internetowej. Rejestrować się mogą 
osoby powyżej 18. roku życia. Za pośrednictwem tej strony możesz również odpowiadać na 
oferty. Nie masz komputera lub dostępu do Internetu? W takim przypadku skontaktuj się z 
jedną ze zrzeszonych korporacji mieszkaniowych. 

Krok 1   Dane 1. osoby składającej  Podaj: swoje dane osobowe.
 zapytanie

Krok 2  Dane 2. osoby składającej Chcecie zamieszkać razem lub wspólnie szukacie 
 zapytanie nowego mieszkania? Podaj: dane osobowe swojego 
  partnera/ partnerki.

Krok 3 Inni współlokatorzy  Czy wraz z Tobą przeprowadzają się jeszcze inne 
  osoby? Podaj: informacje o osobach, które 
  przeprowadzają się wraz z Tobą (dziecko/ dzieci
  lub inne osoby dorosłe).

Krok 4  Profil Podaj, czy wynajmujesz czy masz własne 
  mieszkanie.

Krok 5   Konto Wybierz swoją nazwę użytkownika i hasło, 
  a następnie zaakceptuj warunki.



‘Passend aanbod’
Tutaj znajdziesz oferty wynajmu 
odpowiadające profilowi szukanego przez 
Ciebie mieszkania oraz Twoim dochodom. 
Interesuje Cię dane mieszkanie? Uważnie 
zapoznaj się z warunkami wynajmu, 
zanim odpowiesz na ofertę. Kliknij 
niebieski przycisk w ogłoszeniu, aby 
skorzystać z szansy wynajęcia danego 
mieszkania. Możesz odpowiedzieć na 
maksymalnie pięć ofert.  

‘Mijn reacties’
Na tej stronie znajdują się wszystkie oferty, 
na które odpowiedziałeś (odpowiedziałaś) i 
możesz tam sprawdzić, gdzie 
zakończono wyszukiwanie. Twoje 
odpowiedzi są podzielone na trzy zakładki: 
Reacties (wciąż online), In behandeling i 
Historische reacties.

‘Aangeboden woning’
Jeżeli otrzymasz zaproszenie lub ofertę, 
będzie to widoczne na tej stronie.   

‘Mijn opties’
Tutaj znajduje się wykaz wybranych opcji 
dotyczących mieszkań oferowanych na 
wynajem długoterminowy.

‘Zoekprofiel en tipbericht’
Wpisz tutaj swoje wymagania związane 
z mieszkaniem, jak np. lokalizację, rodzaj 
mieszkania czy liczbę sypialni. Zaznacz 
następnie, czy chcesz otrzymać wiadom-
ość (e-mail) z powiadomieniem, gdy na 
stronie pojawi się oferta odpowiadająca 
Twoim kryteriom.  



Wenn Sie mehr über diese Themen 
wissen wollen, klicken Sie bitte auf 
das Menü Info & Contact auf der 
Webseite www.thuisinlimburg.nl

‘Gebruikersnaam en wachtwoord’
Tutaj zmienisz swoją nazwę użytkownika 
i hasło.  

‘Persoonlijke Informatie’
Nastąpiły zmiany dotyczące Twojego 
gospodarstwa domowego lub dochodu, 
któryś z członków Twojej rodziny się 
wyprowadził bądź na przykład planujesz 
rozwód? Zmodyfikuj swoje dane, aby móc 
starać się o odpowiednie mieszkanie.

‘Mijn documenten’
Masz szansę na wynajęcie mieszkania? 
Jeżeli tak, korporacja mieszkaniowa 
sprawdzi, czy spełniasz wszystkie 
warunki. W celu potwierdzenia, że speł-
niasz warunki, możesz zostać poproszony 
(poproszona) o załączenie odpowiednich 
dokumentów. Można to zrobić za 
pośrednictwem tej zakładki. Możesz na 
przykład załączyć aktualne zaświadczenie 
o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz 
ostatnią specyfikację wynagrodzenia.  

‘Mijn berichten’
Tutaj znajdziesz wiadomości otrzymane 
od Thuis in Limburg oraz od zrzeszonych 
korporacji mieszkaniowych.  

‘Uitschrijven’
Nie szukasz już mieszkania, miejsca 
parkingowego ani garażu? A może chcesz 
się wyrejestrować? Możesz to zrobić w tej 
zakładce.



Tips
Ustaw profil wyszukiwania oraz 
wiadomości z powiadomieniami: Jeżeli 
pojawią się oferty pasujące do określonego 
przez Ciebie profilu wyszukiwania, 
wówczas około godziny 18:00 otrzymasz 
wiadomość (e-mail) z powiadomieniem. 
Taka wiadomość będzie zawierała 
wyłącznie oferty mieszkań (na wynajem) 
pasujące do Twoich informacji i profilu 
wyszukiwania. 

Trzy modele wyszukiwania to: 
Okres rejestracji: Osoba szukająca 
mieszkania, która jest najdłużej zarejestro-
wana, ma największą szansę na wynajęcie 
mieszkania. Najszybsza reakcja: Osoba 
szukająca mieszkania, która najszybciej 
zareaguje na ogłoszenie, ma największą 
szansę na wynajęcie mieszkania. 
Mieszkania na wynajem pojawiają się na 
stronie zawsze o godzinie 19:00. 
Losowanie: Wszystkie osoby szukające 
mieszkania mają taką samą szansę na 
wynajęcie mieszkania. Jeżeli nie można 
już odpowiedzieć na ofertę, system losowo 
przydzieli osobom szukającym mieszkania 
odpowiednie miejsca.

Pamiętaj o aktualizowaniu swoich 
informacji: Masz szansę na wynajęcie 
mieszkania? W takiej sytuacji korporacja 
mieszkaniowa zawsze sprawdza, czy 
Twoja sytuacja osobista (finansowa) 
odpowiada wymogom przyznania danego 
mieszkania. Ważne jest więc, aby aktuali-
zować swoje dane osobowe, jeżeli Twoja 
sytuacja osobista ulegnie jakimkolwiek 
zmianom. W przeciwnym razie może 
się zdarzyć, iż korporacja mieszkaniowa 
nie będzie mogła zaoferować Ci danego 
mieszkania.

Dopilnuj, by na czas dostarczyć 
dodatkowe dokumenty: Pobierz na 
przykład w odpowiednim terminie swoje 
zaświadczenie o dochodach z Urzędu 
Skarbowego. W tym celu zaloguj się na 
stronie internetowej https://mijn.belas-
tingdienst.nl przy pomocy danych DigiD. 
Lub zadzwoń pod numer 0800-0543, 
pamiętając, by mieć pod ręką swój numer 
ewidencyjno-fiskalny (Burgerservice-
nummer). Umieść formularz przy swoich 
danych osobowych w zakładce 
Mijn documenten/Verplichte inkomens-
formulier(en).

Przypadki pilne. Masz pytanie na temat 
zapytania dotyczącego pilnego przypadku 
(gdy potrzebujesz mieszkania bardzo 
szybko)? Skontaktuj się z jedną ze 
zrzeszonych korporacji mieszkaniowych ze 
swojego regionu. Dotyczy to także 
gminnych dofinansowań do zmiany 
mieszkania z tytułu WMO (holenderskiej 
ustawy o wsparciu socjalnym). Wyjątek: 
Masz pytania na temat przypadków 
pilnych w Maastricht? Zadaj pytanie drogą 
mailową, pisząc na adres: 
info@thuisinlimburg.nl. 

Zamaż swój numer ewidencyjno-fiskalny 
na dokumentach, które dodajesz poprzez 
zakładkę Mijn Documenten. Okaż swój 
paszport lub dowód osobisty wyłącznie, 
jeżeli poprosi o to korporacja mieszkaniowa. 

Co roku przedłużaj swoją rejestrację: Co 
roku, na 5 tygodni przed upływem daty 
wygaśnięcia rejestracji, otrzymasz 
wiadomość e-mail z przypomnieniem o 
przedłużeniu rejestracji. Jeżeli nie 
przedłużysz rejestracji, zostaniesz 
automatycznie wyrejestrowany 
(wyrejestrowana). Twoja rejestracja z 
naliczonym okresem rejestracji wygaśnie 
także, jeżeli przyjmiesz ofertę mieszkania 
za pośrednictwem Thuis in Limburg. 

Treść niniejszej broszury nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych  •  Marzec 2020


