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Woning zoeken met www.woonmatchwaterland.nl 

Voor het reageren op huurwoningen via www.woonmatchwaterland.nl (huurwoningen in Waterland) 
gelden de volgende regels: 

- U kunt vanaf dinsdag 17.00 uur t/m maandag de week erop tot 12.00 uur reageren op een 
woning. 

- U heeft de mogelijkheid om elke week te reageren op maximaal twee woningen per editie, 
dit is niet verplicht. 

- De eerste kandidaten ontvangen een uitnodiging via e-mail. 

Heeft u gereageerd op een woning? Dan kunt u via uw persoonlijke pagina 'Mijn reactie overzicht' 

binnen het woonruimteverdeelsysteem, zien welk rangnummer u heeft. Tot de einddatum van de 
advertentie blijft dit rangnummer onder voorbehoud. Zolang de reactieperiode loopt (tot maandag 
12.00 uur) kan dit rangnummer wijzigen.  

Als de woning nog bewoond/verhuurd is, krijgen meestal de eerste vier kandidaten een e-mail met 
een uitnodiging voor bezichtiging. U kunt dan zelf contact opnemen met de vertrekkende huurders, 

om een afspraak te maken voor bezichtiging van de woning. Het telefoonnummer van de 
vertrekkende huurder vindt u terug in de voorlopige aanbieding. 

Als de woning leeg staat, krijgen de eerste 5, 10 of 15 kandidaten een voorlopige aanbieding per e-
mailbericht met een uitnodiging om de woning op een afgesproken datum en tijd te komen 

bezichtigen. Deze datum en tijd zijn NIET te verzetten! De wijkconsulent is bij de bezichtiging 
aanwezig.  

Op de website staat onder het kopje 'verantwoording' hoe lang de kandidaten, die de woning 
hebben gekregen, stonden ingeschreven.  

  

http://www.woonmatch/
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Inhoudsopgave 

In deze handleiding leest u 

- Hoe u zich kunt inschrijven     pagina 3 t/m 5 
- Hoe u zich kunt inloggen     pagina 6 
- Hoe u uw gegevens kunt aanpassen    pagina 7 
- Hoe u uw woonvoorkeuren kunt aangeven   pagina 8 t/m 9 
- Hoe u kunt reageren op het woningaanbod   pagina 10 t/m 12 
- Hoe u uw wachtwoord kunt opvragen    pagina 13 t/m 14  
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Inschrijven 

  

Ga naar de website 

www.woonmatchwaterland.nl 

Klik op 'Nog geen account?' 
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Klik op het pijltje om naar 

beneden te gaan op de pagina 

Als u nog niet staat ingeschreven 

bij WoningNet klik dan op 'Nee' en 

vul uw e-mailadres in en klik op 

'Stuur mij direct per e-mail een 

wachtwoord' U ontvangt nu per 

e-mail een wachtwoord. 
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Als u wel een inschrijving heeft bij 

WoningNet klik dan op 'Ja' en vul 

uw gegevens in. Als al uw 

gegevens zijn ingevuld, klikt u op 

'Stuur mij direct per e-mail een 

wachtwoord' U ontvangt nu per 

e-mail een wachtwoord. 

Klik op het pijltje om naar boven 

te gaan op de pagina 
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Inloggen 

 

  

Vul uw e-mailadres in en uw 

wachtwoord, dat u per e-mail 

toegestuurd heeft gekregen, en 

klik op 'Log in' 

TIP: om er zeker van te zijn dat u 

het juiste wachtwoord overneemt 

kunt u het wachtwoord kopiëren 

vanuit de e-mail en plakken op de 

website (via uw rechtermuisknop). 

Uw e-mailadres  

Vul een nieuw wachtwoord in 

naar eigen keuze (niet verplicht), 

klik op 'Akkoord privacybeleid' en 

klik vervolgens op 'Opslaan' 
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Persoons- en adresgegevens invullen  

 

  

Vul al uw gegevens in en klik op 

'Opslaan' 

Uw inschrijfgegevens 

Vul al uw gegevens in en klik op 

'Opslaan' 
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Mijn voorkeuren invullen

  

Vul in of u getipt wil worden en 

wat de gewenste huurprijs is. 

Vink de gewenste type woning en 

de gewenste plaats/ wijk aan, ga 

naar beneden op de pagina  en 

klik op 'opslaan' 
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Geef aan of u wilt meewerken 

met enquêtes en of 

nieuwsbrieven en klik op 'opslaan' 

Klik op 'Mijn Persoonlijk Aanbod'  

om de geadverteerde woningen te 

bekijken.  
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Reageren op woningen 

  

Hieronder ziet u een overzicht van 

de woningen die aan de hand van 

uw voorkeuren, gezinsgrootte en 

inkomen gesorteerd zijn. 

Als u wilt reageren op 

een woning, klikt u op 

'Ik wil reageren' 

Als u meer 

informatie wilt 

lezen over deze 

woning, kunt u 

klikken op 

'Meer 

informatie' 



11 
 

 

 

 

Als u klikt op 'Ik wil 

reageren' dan komt u 

op dit scherm terecht. 

U kunt op de woning 

reageren door te 

klikken op 'ik reageer 

op deze advertentie!' 

Als u op nog meer woningen wilt 

reageren klik dan op 'Reageren op 

nog een advertentie?' 

U kunt uw reactie op deze woning 

verwijderen door op het 

prullenbakje te klikken. 

Klik op het pijltje om naar beneden 

te gaan op de pagina. 

Uw naam 

Uw naam 
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Hier kunt u de e-mailberichten en 

brieven vinden die u van ons 

ontvangen heeft 

Hier ziet u de historie van uw 

reacties op advertenties. 
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Wachtwoord vergeten? 

 

Ga naar de website 

www.woonmatchwaterland.nl 

Klik op 'Wachtwoord vergeten?' 
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Vul uw e-mailadres en uw 

Burgerservicenummer in en klik op 

'Stuur mij een nieuw wachtwoord' U 

ontvangt binnen 5 minuten het 

wachtwoord per e-mailbericht.  

Vul uw e-mailadres en 

het per e-mailbericht 

ontvangen 

wachtwoord in en klik 

op 'Log in' 

Uw e-mailadres  

Uw Burgerservicenummer  


