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U kunt zich kosteloos inschrijven op Thuis in Limburg wanneer u 18 jaar of ouder bent.
U begint met het opbouwen van wachttijd vanaf de datum van uw inschrijving bij Thuis in Limburg.
Uw inschrijving bij Thuis in Limburg is steeds één jaar geldig. Na dit jaar benadert Thuis in Limburg u
met de vraag of u nog ingeschreven wilt blijven staan. In dat geval verlengt u uw inschrijving via de
website. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer u uw inschrijving niet (tijdig) verlengt via
Mijn pagina wordt u automatisch uitgeschreven en verwijderd uit het systeem. U verliest dan ook
uw opgebouwde wachttijd en de door u genomen opties.
Zodra u alle gegevens heeft ingevuld, ontvangt u per e-mail of per post een bevestiging van uw
inschrijving. Tijdens het invullen van uw inschrijfformulier kiest u zelf uw gebruikersnaam en
wachtwoord, waarmee u op de website inlogt. U kunt vervolgens reageren op de woningen.
Wanneer u gaat samenwonen met iemand die ook staat ingeschreven, kunnen we uw inschrijving
samenvoegen. Bij samenvoeging geldt de oudste inschrijving (van de langst ingeschrevene). Neem
hiervoor contact op met één van de aangesloten corporaties. Onze medewerkers helpen u graag
verder. Hetzelfde geldt bij splitsing van de inschrijving, bijvoorbeeld bij een (echt)scheiding.
Thuis in Limburg kan om een aantal redenen uw inschrijving blokkeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld
als u een huurachterstand heeft of als er meerdere klachten van overlast bekend zijn. U kunt dan
wel op Thuis in Limburg zoeken maar niet op een woning reageren en ook geen opties op clusters
nemen. U blijft wel gewoon inschrijfduur opbouwen. Meer hierover leest u in het document
Signaleringslijst wangedrag, wanbetaling en overlast.
Binnen Thuis in Limburg is een 2e kansbeleid vastgesteld. Dit beleid is bedoeld voor
woningzoekenden die ingeschreven staan voor een woning via Thuis in Limburg, de website van de
8 samenwerkende corporaties. Meer specifiek, gaat het om (ex -) huurders die eerder ontruimd zijn
wegens wangedrag, wanbetaling of overlast. Zij kunnen zich weliswaar opnieuw inschrijven voor
een woning, maar krijgen deze niet automatisch toegewezen. Het woonruimteverdeelsysteem
blokkeert deze (ex-) huurders, zodat ze aangewezen zijn op persoonlijke bemiddeling om in
aanmerking te komen voor een woning. De corporaties zijn bereid onder bepaalde voorwaarden
deze blokkade op te heffen en de mensen opnieuw woonruimte aan te bieden. Deze voorwaarden
liggen nu vast in het 2e kansbeleid en gelden voor alle deelnemers.
Wanneer er sprake is van valsheid in geschrifte of wanneer de woning door een andere reden
onterecht is aangeboden, wordt de aanbieding ingetrokken en uw inschrijving geblokkeerd.

