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1. Inloggen op de homepage
Bent u ingeschreven als woningzoekende bij Entree? Dan kunt u op zoek
naar een huurwoning in de regio Arnhem-Nijmegen op de website
www.entree.nu.
Het woningaanbod is hier dagelijks te vinden.

Hier kunt u inloggen met uw inschrijfnummer en wachtwoord.
Klik daarna op inloggen.

Klik op ‘Tonen’ om een overzicht te zien
van het totale woningaanbod.

2. Zoeken in het woningaanbod
Op de homepagina kunt u zoeken in het woningaanbod. Hier kunt u uw
woonwensen invullen, zoals huurprijs, het soort woonruimte en het aantal
slaapkamers. Vervolgens kunt u kiezen in welke gemeente(s) u een woning
zoekt.

Er zijn drie manieren waarop woningen verdeeld worden: op basis van
meettijd, via loting of via direct te huur. U kunt kiezen voor een manier van
verdelen die past bij uw situatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op
de website onder ‘Informatie’.

In de linkerkolom kunt u uw wensen aanpassen.

Klik op de foto of het adres van
een woningadvertentie voor meer
informatie over deze woning.

3. Een woning bekijken en aan uw bewaarlijst toevoegen
In de advertentie vindt u de kenmerken, foto’s en een beschrijving van de
woning. Er staat ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de
woning in aanmerking te komen. U kunt zien hoeveel reacties er al zijn
geplaatst en tot wanneer u kunt reageren op de woning. U kunt een woning
opslaan in uw bewaarlijst.

Kies ‘Voeg toe aan bewaarlijst’ als de woning u bevalt.
U kunt daarna gewoon verder zoeken.

Kies rechtsboven voor het oranje sterretje,
‘Mijn bewaarlijst’. Hier kunt u een overzicht
zien van al uw bewaarde woningen.

4. Reageren op een woning
Om in aanmerking te komen voor een woning klikt u bij de woning op
‘reageer’. U mag maximaal twee lopende reacties hebben op woningen die
worden toegewezen via meettijd of loting. Rechtsboven in uw scherm kunt u
uw lopende reacties zien.
Tot de sluiting van de reactietermijn kunt u uw reacties intrekken en weer
nieuwe plaatsen. Hiervoor gaat u naar ‘Mijn Entree’ en dan naar ‘Mijn reacties’.
Na de sluiting kunt u hier ook zien op welke positie u bent geëindigd.

Kies ‘reageer’ als u voor een woning in aanmerking wilt komen.

Hier ziet u uw actuele reacties.

5. Mijn Entree
Als u bent ingelogd, dan kunt u naar uw persoonlijke pagina ‘Mijn Entree’.
Wanneer u hier voor ‘Passend aanbod’ kiest, dan ziet u uw persoonlijke aanbod: de woningen waarop u mag reageren op basis van uw inschrijfgegevens
en die voldoen aan uw eventuele zoekprofiel.
Een zoekprofiel kunt u aanmaken onder ‘Mijn Entree’. U kunt dan ook automatisch een e-mail ontvangen als er een woning wordt geadverteerd die past
bij uw woonwensen.

U kunt onder “Mijn Entree’ ook uw persoonlijke gegevens bekijken
of veranderen.

Kies ‘Passend aanbod’ om de woningen te zien waarvoor u in aanmerking komt.
Kies ‘Mijn zoekprofiel’ om uw zoekprofiel te maken en op te slaan.
Kies ‘Mijn reacties’ om uw actuele en historische reacties in te zien.

Bent u nog niet ingeschreven als woningzoekende bij
Entree? Ga dan naar ‘inschrijven’ en schrijf u direct in!
Wel al ingeschreven? Noteer dan hier uw inschrijfnummer om bij de hand te houden.

Dit is een uitgave van Entree
www.entree.nu
Voor vragen met betrekking tot de inhoud
van deze folder kunt u zich wenden tot een corporatie.
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