Huurbetaling en woonlasten

Het b etalen van uw huur
In het huurcontract staat dat u de huur voor de eerste van
de maand betaalt. U kunt dit op verschillende manieren
doen. De gemakkelijkste manier voor u en voor ons is
betalen via een automatische afschrijving. Hieronder vindt
u een overzicht van de drie betalingswijzen die mogelijk zijn.

1 Automatische afschrijving
Dit is de gemakkelijkste manier van betalen. Rond
de eerste van elke maand wordt de huur automatisch van uw rekening afgeschreven. U hoeft zelf
niets te doen. Als u ervoor zorgt dat u voldoende
saldo op uw rekening heeft, hoeft u zich nooit
zorgen te maken of u de huur wel op tijd heeft
betaald.
Om op deze manier te betalen machtigt u
(eenmalig) Mitros om maandelijks uw huur af te
schrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van de
groene machtigingskaart.
Overigens blijft u altijd baas over uw eigen rekening. Bent u het niet eens met een afschrijving,
dan kunt u deze binnen een maand terug laten
boeken. Dit doet u met de gele kaart. Bovendien
kunt u een machtiging altijd weer intrekken met
de rode kaart.
2 Acceptgirokaart
Als u Mitros niet heeft gemachtigd om uw huur
automatisch af te schrijven, ontvangt u iedere
maand een acceptgirokaart. Deze stuurt u naar uw
bank en de huur wordt van uw rekening afgeschreven. Houdt u er rekening mee dat het meer
dan een week kan duren voordat de huurbetaling
bij ons binnen is.

3 Storting bij bank of postkantoor
Deze manier van betalen kost u extra geld. U gaat
naar bank of postkantoor en stort daar het bedrag
op onze rekening. Vergeet niet daarbij te vermelden om welk adres het gaat (graag uw naam, het
adres en huurcontractnummer vermelden). Het
makkelijkst is om de acceptgirokaart die u krijgt
toegestuurd, mee te nemen naar de bank. Dan
hebt u alle gegevens van Mitros en van uzelf bij de
hand.
Een nadeel van deze manier van betalen is dat
de bank u stortingskosten in rekening brengt.
Daarnaast duurt het lang voordat de huurbetaling
bij ons binnen is. Het kan daarom gebeuren dat wij
een herinnering sturen, terwijl u al betaald hebt.

Betalingsproblemen
Als u de huur niet vóór de eerste van de maand
hebt betaald, sturen wij u een herinnering. Als
u hierna nog niet betaalt, sturen wij een aanmaning en brengen wij u administratiekosten in
rekening.
Wij adviseren u daarom om zo snel mogelijk
contact met ons op te nemen als u problemen
hebt met het tijdig betalen van uw huur.
U bespaart uzelf en ons daarmee een hoop
werk en kosten.

Vragen?
Hebt u nog vragen over dit onderwerp, kijk dan
op www.mitros.nl of bel met Klantcontact. Wij zijn
bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur op telefoonnummer (030) 880 33 00 en via vraag@mitros.nl.
Bijlage Machtigingskaart (groen), intrekking
machtiging (rood) en terugboekingskaart (geel).

