PERSBERICHT: 'Frisse Wind Alarm', actie tegen antikraakbureau Villex
Geachte heer/mevrouw,
We nodigen u graag uit voor onze actie op 8 augustus om 12:30, voor het kantoor van
Villex, Paul Krugerstraat 41 Haarlem. Hieronder vindt u het persbericht.
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Frisse Wind Alarm! Verweer tegen huisuitzetting door flexverhuurder Villex
Op woensdag 8 augustus tussen 12:30 en 14:30 uur voeren gedupeerde huurders met de
Bond Precaire Woonvormen actie.
Huurders Ingewisseld.
Drie bewoners werden onlangs hals over kop uit huis gezet door ‘flexverhuurder’
Villex. Tot hun verbazing vonden zij binnen een maand alweer nieuwe ‘flexhuurders’
in hun woning. “Een frisse wind” aldus Villex. De slachtoffers vonden deze actie
minder verfrissend. Tijdens dit “Frisse Wind Alarm! zullen we samen met de
ingewisselde huurders verhaal gaan halen en onze eisen aan Villex overhandigen.
Woononzekerheid
Het is zeker niet de eerste keer dat wij lucht krijgen van onfrisse praktijken van
flexverhuurders. Honderden vergelijkbare zaken kwamen eerder onze mailbox binnen.
Huisuitzettingen van ‘flex’huurders zonder recht op herhuisvesting en
verhuiskostenvergoeding zijn geen uitzondering, maar zo langzamerhand ‘heel normaal’.
Verhuurders als Villex gebruiken de woononzekerheid van bewoners als verdienmodel, dat
heeft wat ons betreft geen bestaansrecht. De BPW staat voor stabiele huisvesting met
woonzekerheid. Iedereen verdient bescherming tegen uitbuiting. Wonen is een recht.
#Fuckflex. De BPW staat voor solidariteit tussen huurders
Wonen wordt door het huidige politiek beleid steeds tijdelijker, onzekerder en duurder. Veel
woningzoekenden hebben daarom helaas weinig keus dan in zee te gaan met
flexverhuurders. Deze maken winst over de ruggen van huurders, die slecht op de hoogte
zijn van hun rechten en het gevoel krijgen alleen te staan. De Bond Precaire Woonvormen
gaat hier tegenin door huurders te wijzen op hun rechten en ze te organiseren in een

solidariteitsnetwerk. Wij roepen iedereen op om solidair te zijn en deze uitgezette en
ingewisselde huurders te komen steunen.
Dit actiebezoek is onderdeel van de #FuckFlex actie-campagne voor bestaanszekerheid.
Dat begint bij een stabiele woning voor iedereen.
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Noot voor redactie
Contact
Voor verdere informatie kunt u kijken op de website http://bondprecairewoonvormen.nl/
of neem telefonisch contact op met Abel Heijkamp via 0647686543.
Links
http://bondprecairewoonvormen.nl/2018/08/villex-zet-bewoners-op-de-tocht-actie-frissewind-alarm-8-augustus-haarlem/

Video-oproep bewoonster Lilian.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=1aGCIiU3fCY
Met vriendelijke groet,
De Bond Precaire Woonvormen

