
Pierwsze mieszkanie

Zamieszkać po raz pierwszy samodzielnie albo razem z inną osobą, to przyjemność. Jest to jednak krok pełen emocji, 
który się nie stawia ot tak sobie. Poinformujemy więc Państwo bardzo chętnie o istniejących możliwościach na rynku  
mieszkaniowym. Postaramy się, aby te pierwsze kroki w Państwa karierze na rynku mieszkaniowym prowadziły do celu! 

Wynajmowanie opłaca się

Być może chcielibyście Państwo zamieszkać samodzielnie. Może już macie na oku jakąś dzielnicę albo nawet jakiś dom 
czy mieszkanie. Wynajęcie domu/mieszkania jest dobrą opcją. Nie będziecie Państwo związani ani miejscem ani cza-
sem. Wynajmując mieszkanie, możecie je w przyszłości zamienić na większe. Skorzystacie Państwo z niskich kosztów 
wynajmu i ponadto w zależności od wysokości dochodów możecie wnioskować o dopłatę do czynszu.
Jeżeli macie Państwo ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to wszystkie niezbędne informacje w tej spra-
wie, znajdują się na stronie internetowej toeslagen.nl  

Niewielki albo żaden wkład pracy w konserwację mieszkania 

Jeżeli Państwo będziecie wynajmować mieszkanie, nie musicie wydawać pieniędzy na malowanie budynku lub na jego 
konserwację. To my zadbamy o to! Również jeżeli chodzi o mniejsze naprawy, mamy na to sposób. Za niewielką kwotę 
miesięczną pomożemy w małych naprawch w Państwa mieszkaniu, na przykład naprawimy zepsuty zamek w drzwiach 
lub skrzypiące drzwi. Jeżeli Państwo sami odnowicie mieszkanie, to pokryjemy ten koszt w momencie, gdy będziecie się 
wyprowadzać. Warunkiem jest to, iż remont zostanie przeprwadzony zgodnie z określonymi przepisami.  

Energooszczędny dom

Tak samo Państwo jak i my troszczymy się o przyszłość. W związku z tym korzystamy z energii w rozsądny sposób. 
Wszystkie nasze nowowybudowane domy są oszczędne pod względem zużycia energii, a stare budownictwo stanie się 
w ciągu najbliższych 10 lat energooszczędne i otrzyma certyfikat mniejszego zużycia energii. My poprosimy Państwo o 
odpowiedzialne korzystanie z energii.

Kto może wynajmować?

Każdy, kto skończył 18 lat i jest zameldowany w thuisinlimburg.nl, może u nas wynająć mieszkanie. Kto po raz pierwszy 
szuka mieszkania, może reagować na każdą ofertę, a więc również na ofertę ładnego domu jednorodzinnego w okolicy. 
Oczywiście, jeżeli chodzi o oferty niektórych domów czy mieszkań, obowiązują tam specyficzne wymogi, na przykład 
wysokość dochodów. Prawo pierwszeństwa do niektórych mieszkań mają  tylko seniorzy. Spółdzielnie obowiązują eu-
ropejskie przepisy dotyczące dochodów. 
To znaczy, że nowy najemca mieszkania nie może mież dochodów przekraczających 
€ 34.229,- brutto rocznie (wskaźnik z 2013 r.).

Jak znaleźć mieszkanie?

Na stronie internetowej Wonen Limburg możecie się Państwo zorientować, które dzielnice są atrakcyjne dla osób 
poszukujących swojego pierwszego mieszkania. W tych okolicach znajdziecie Państwo oferty domów i mieszkań zarów-
no w starym jak i w nowym budownictwie. Wybór należy do Państwa. Oferty domów i mieszkań są podane na stronie 
thuisinlimburg.nl. Tam można łatwo coś znaleźć! Jeżeli się Państwo bezpłatnie zapiszecie na tej stronie, to będziecie 
automatycznie zameldowani w 6 spółdzielniach mieszkaniowych w Limburgii.

Można również kupić

Możecie się Państwo także zgłosić do Wonen Limburg, jeżeli zechcecie się zorientować w możliwościach zakupu domu/
mieszkania. Wszystkie oferty znajdziecie Państwo na stronie internetowej koop-en-woon.nl.
 

Więcej informacji: WoonAdviesTeam 0800-1881 en www.wonenlimburg.nl

Stichting ARKA
ZAPRASZA PAŃSTWO NA WIECZÓR TEMATYCZNYO TYM  

“JAK MOŻNA ZAMIESZKAĆ”

Czy zamierzacie Państwo wynająć / kupić dom lub mieszkanie w Holandii?
Jakie są tego zalety i wady? Jakie kroki należy podjąć w tym kierunku? Na zaproszenie Stichting ARKA 
przybędą przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej Wonen Limburg oraz przedstawiciele Otwartych Drzwi, 
firmy pośredniczącej przy zakupie mieszkań i opowiedzą o wynajmowaniu  lub zakupie domów i mieszkań.

Data: Niedziela 23 Marca 2014 R 

Rozpoczęcie: godz. 20.00

Miejsce: Gemeenschapshuis Meulewiek   
 Sint-Janstraat 2A   
 METERIK
 

Wstęp: Bezpłatny 

Program:	 •			Powitanie	gości	przez	Stichting	ARKA	
	 •			Spółdzielnia	mieszkaniowa	Wonen	Limburg	poinformuje	o	wynajmowaniu	mieszkań		
	 •			Firma	Otwarte	Drzwi	poinformuje	o	zakupie	domów/mieszkań
	 •			Czas	na	zadawanie	pytań	przez	gościMożliwość	bezpośredniej	rozmowy	z	przedstawicielami		

	 •			Otwartych	Drzwi	i	Wonen	Limburg	i	okazja	do	zadania	
       indywidualnych pytań

W tym folderze znajdziecie Państwo obszerniejsze informacje o Stichting ARKA, 
które jest organizatorem spotkania, o spółdzielni mieszkaniowej Wonen Limburg 

i Otwartych Drzwiach - firmie pośredniczącej przy zakupie domów i 
mieszkań.



Otwarte Drzwi, firma holendersko-polska jest gotowa towarzyszyć i doradzać Państwu przy zakupie domu lub mies-
zkania oraz przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Prawie wszyscy pracownicy Otwartych Drzwi są pochodzenia 
polskiego, ale porozumiewają się dobrze w języku niderlandzkim. Otwarte Drzwi specjalizują się we wszystkich 
aspektach rynku nieruchomości i współpracują z dyplomowanymi doradcami w sprawach kredytów hipotecznych oraz 
z tłumaczami przysięgłymi.

Zakup domu/mieszkania w Holandii jest w obecnym momencie bardzo atrakcyjną sprawą. Ceny kupna nieruchomości 
znacznie spadły, odsetki hipoteczne są historycznie niskie, gdy tymczasem ceny wynajmu mieszkań każdego 
roku znacznie wzrastają. Kupując mieszkanie, zamiast je wynajmować, nawet nie zauważycie Państwo, jak szybko 
zaoszczędzicie na przyszłe lata.

Jednak nabycie domu czy mieszkania w innym kraju nie będzie sprawą łatwą, jeżeli nie mówicie Państwo w języku 
tego kraju. Trudno będzie Państwu komunikować się z maklerem czy z nim negocjować. Nie posiadacie Państwo 
wystarczającej wiedzy o mechaniźmie rządzącym rynkiem nieruchomości, aby móc przedstawić swoją ofertę cenową. 
Nie znacie Państwo w wystarczającym stopniu przepisów prawnych. Możecie nie wiedzieć, czy akt przeniesienia 
własności jest prawidłowo sporządzony, albo co powinien zawierać akt hipoteki itp. Pozwólcie Państwo, abyśmy 
Państwu pomogli i doradzili w podjęciu tak ważnego kroku życiowego, jakim jest zakup domu czy mieszkania. 

Na czym polega nasze doradztwo?

1. W czasie pierwszej rozmowy zapoznamy się z Państwem i zinwentaryzujemy Państwa życzenia w sprawach za-
mieszkania. To pierwsze spotkanie jest bezpłatne.  

2. Po otrzymaniu od Państwa danych finansowych obliczymy dla Państwa, o jak wysoki kredyt hipoteczny można 
wnioskować, z jakimi dodatkowymi kosztami trzeba się liczyć i za jaką kwotę możecie Państwo zakupić dom czy 
mieszkanie.

3. Razem z Państwem poszukamy domu czy mieszkania o odpowiedniej cenie. 
4. Umówimy Państwo z maklerem (maklerami) nieruchomości, aby obejrzeć dom/ mieszkanie i będziemy Państwu w 

tym towarzyszyć. 
5. W porozumieniu z Państwem podejmiemy negocjacje z maklerem nieruchomości.
6. Po uzgodnieniu ceny skontrolujemy umowę kupna-sprzedaży.
7. Zawnioskujemy o kredyt hipoteczny, który odpowiada sytuacji Państwa.
8. Omówimy z Państwem umowę kupna-sprzedaży i ofertę kredytu hipotecznego. 
9. Postaramy się, aby wszystkie warunki dotyczące otrzymania kredytu hipotecznego zostały spełnione.
10. Razem z Państwem dokonamy inspekcji końcowej domu/mieszkania.
11. Również będziemy Państwu towarzyszyć w czasie przeniesienia własności nieruchomości u notariusza, gdzie 

będzie obecny tłumacz przysięgły.
12. Możemy także uregulować dla Państwa ubezpieczenia, podłączenie prądu, wody i internetu w Państwa nowym 

domu.
13. W roku, w którym Państwo zakupicie dom/mieszkanie wypełnimy dla Państwa wniosek podatkowy. Otrzymacie 

Państwo wtedy z Urzędu Skarbowego zwrot części poniesionych kosztów. Ponadto otrzymacie Państwo ulgę 
podatkową od odsetek hipotecznych.

Krótko mówiąc: Otwarte Drzwi pomogą Państwu od A do Z!
Więcej informacji: 085 87 77 510; www.otwartedrzwi.nl; info@otwartedrzwi.nl. 

K L U C Z  D O  T W O J E J  P R Z Y S Z Ł O Ś C I

STICHTING ARKA

Cel Stichting Arka

Stichting ARKA angażuje się w sprawy społeczne dla dobra imigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej, a 
zwłaszcza polskich imigrantów mieszkających w rejonie północnej i środkowej Limburgii. Pracę zarządu wspiera ak-
tywna grupa Polaków zamieszkujących i pracujących przez dłuższy czas w Holandii.

Stichting ma na celu:
1.  wspierać i propagować działania i imprezy społeczno-kulturalne organizowane dla polskich pracowników i przy 
 ich wspólpracy w rejonie północnej i środkowej Limburgii;
2.  popierać, organizować i doradzać w sprawach zakładania i utrzymania struktur organizacyjnych polskiej i 
 holenderskiej społeczności.  Zachęcanie i doradzanie przy organizacji działalności społeczno-kulturalnej 
     jest bardzo ważne dla utrzymania dobrych stostunków między Polakami a Holendrami.

Chcąc zrealizować swoje przedsięwzięcia, Stichting ARKA ściśle współpracuje z polską  parafią Św. Faustyny Ko-
walskiej, która znajduje się w Meterik. Parafia spełnia bardzo ważną funkcję w Prowincji Limburgi i w południowo-
wschodniej Brabancji (tel.: 077 3988600; e-mail: bmschr@planet.pl).

Punkt	informacyjny	w	Meterik

W centrum kulturalnym w Meterik znajduje się punkt informacyjny, gdzie Polacy mogą otrzymać informacje na te-
mat: zakwaterowania, pracy, zameldowania w ewidencji ludności (GBA), pracy społecznej, opieki, szkolnictwa itd. 
(kontakt:Pani Krystyna Górska tel.: 06 20409027; e-mail: info@servicepointmeterik.nl)

Działalność

W minionych latach zorganizowano wiele imprez społeczno-kulturalnych. Faktem zwracającym uwagę jest to, iż ws-
zystkie imprezy powstały z inicjatywy polskich imigrantów przy wsparciu ARKI.

Przykłady: spotkania informacyjne o tematyce dotyczącej zatrudnienia i o sprawach prawnych, przekazanie infor-
macji ze strony policji i urzędu miasta, wieczory mające na celu integrację społeczną, imprezy sportowe (integracja 
poprzez kluby sportowe), organizowanie kursów językowych, doradztwo i przedstawicielstwo w jednostkach 
państwowych terenowych i organizacjach społecznych. 

Kontakt z ARKĄ:

Peter van Melik
Sekretarz Stichting ARKA
Venloseweg 69
5961 JB HORST.
Tel.: 077 3983481 of mob.: 06 49796033


