
 

 

 

 

Aan de huurders van de Woningstichting 

 

 

    

  

    
    
datum 29 maart 2022   
telefoonnummer 0800 – 0317  
onderwerp Belangrijk bericht over een mogelijk datalek 

    

 

Beste huurder(s), 

U huurt een woning van ons. Daarom hebben wij gegevens van u opgeslagen. Wij hebben 
helaas een vervelende mededeling; er is een aanval geweest op het systeem van  
de Woningstichting. Met deze brief informeren wij u daarover.  

Aanval op het systeem van de Woningstichting 
Maandag 28 maart ontdekten wij dat er op zondag 27 maart 2022 een aanval is geweest op het 
systeem van de Woningstichting. We weten nu nog niet precies wat er is gebeurd en wat dit 
voor u betekent. Dit wordt momenteel onderzocht. Wel is er direct actie ondernomen om de 
systemen en gegevens veilig te stellen.  

Dit is mogelijk een datalek 
In ons systeem hebben wij ook gegevens van u opgeslagen. We weten nog niet of deze 
gegevens (of delen ervan) zijn ingezien of opgeslagen. Mogelijk is er sprake van een datalek. 
Uit voorzorg informeren wij u hierover en hebben wij alvast melding gedaan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Het is (nog) niet duidelijk of uw gegevens zijn ingezien 
Toch vinden wij het belangrijk om u hierover alvast te informeren. We kunnen het namelijk ook 
niet helemaal uitsluiten. Zodra wij meer informatie hebben, informeren wij u hierover via onze 
website. 

Pas op voor valse mails, sms en/of valse telefoongesprekken 
Voor de zekerheid vragen wij u om goed op te letten. Als bijlage van deze brief vindt u tips over 
hoe u kunt voorkomen dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van uw gegevens. 

Aangepaste dienstverlening 
Ons systeem is door deze aanval tijdelijk niet beschikbaar. Dit betekent dat wij onze 
dienstverlening hierop moeten aanpassen. Excuses voor het eventuele ongemak en wij hopen 
op uw begrip.   

Het spijt ons erg dat dit heeft kunnen gebeuren 
Wij hebben helaas niet kunnen voorkomen dat dit is gebeurd. Wel hebben wij direct 
maatregelen genomen om de eventuele schade zo veel als mogelijk te beperken.  



Wij staan voor u klaar 
 
Heeft u vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem gerust contact met ons op. Ook als u een 
klacht heeft over dit mogelijke datalek. 
U kunt ons bereiken via 0800 - 0317. Op onze website www.dewoningstichting.nl vindt u de 
laatste informatie over dit mogelijke datalek en een overzicht met veel gestelde vragen. 

Met vriendelijke groet,  

 
 

Annelies Barnard 
Directeur/Bestuurder  

 


