Ontevreden?
Vertel het ons!
Ontvangst van uw klacht
Zodra wij uw schriftelijke klacht
hebben ontvangen, ontvangt u
binnen een week na ontvangst
een schriftelijke bevestiging van ons.
In deze bevestiging staat wie uw
klacht in behandeling neemt en wat
het verdere verloop is. Wij spannen
ons in uw klacht naar tevredenheid
op te lossen. Elke klacht wordt zorg
vuldig bekeken en samen met u
zoeken wij naar de juiste oplossing.
Het kan natuurlijk gebeuren dat u het
niet eens bent met de afhandeling
van de klacht. In dat geval gaan wij
opnieuw met u in gesprek om te
proberen alsnog tot een oplossing

SOR doet haar best alle huurders goed van dienst te zijn. Toch kan
het voorkomen dat u ontevreden bent. Het samen zoeken naar een
oplossing, biedt de kans om onze dienstverlening te verbeteren.
Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten als u niet tevreden bent.
In deze folder kunt u lezen hoe u uw klacht kunt melden en hoe

te komen.
Niet opgelost?
Bent u nog steeds niet tevreden met
onze reactie of bent u het niet eens
met de geboden oplossing? Dan kunt
u in veel gevallen terecht bij de
onafhankelijke klachtencommissie
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