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Mijn Trivire tijdelijk niet bereikbaar

Huurders van Trivire kunnen via www.trivire.nl een 
account aanmaken voor Mijn Trivire. Mijn Trivire is een
portaal waar huurders zelf huurzaken kunnen regelen.
Per 21 september 2017 is het tijdelijk niet meer moge-
lijk gebruik te maken van Mijn Trivire. 

Overgang nieuw bedrijfsinformatiesysteem
Mijn Trivire maakt gebruik van informatie uit het 
bedrijfsinformatiesysteem van Trivire. In dit systeem
staan gegevens over onze woningen en onze huurders. 
Vanaf 2 oktober 2017 werken wij met een nieuw bedrijfs-
informatiesysteem en ter voorbereiding op deze over-
gang zetten we het oude bedrijfsinformatiesysteem
vanaf 21 september 2017 uit. Het nieuwe systeem wordt
niet gekoppeld met Mijn Trivire. Vandaar dat Mijn Trivire
ook vanaf 21 september 2017 voor een aantal maanden
niet meer beschikbaar is.

Vernieuwd Mijn Trivire in het voorjaar van 2018
Trivire vindt het belangrijk dat huurders zelf kunnen 
kiezen wanneer en waar zij hun huurzaken regelen.
Daarom startten we enkele maanden geleden met de
ontwikkeling van een nieuw, uitgebreider Mijn Trivire.
Naar verwachting kunnen huurders hier vanaf het tweede
kwartaal 2018 gebruik van maken. In het vernieuwde
Mijn Trivire kan de huurder niet alleen zijn eigen gege-
vens inzien en wijzigen. Ook kan men zelf onder andere
een reparatieverzoek indienen en een afspraak inplan-
nen, een betalingsregeling aanvragen, overlast melden 
of de huur opzeggen. 



Bij Trivire maken we gebruik van een bedrijfsinfor-
matiesysteem. In dit systeem staan gegevens over
onze woningen en onze huurders. De afgelopen 
maanden werd achter de schermen hard gewerkt om
de overgang naar een nieuw bedrijfsinformatiesysteem
te kunnen realiseren. Vanaf 2 oktober 2017 nemen 
we het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem in gebruik.
Uiteraard proberen we u de komende periode – 
ondanks de veranderingen voor onze medewerkers - 
zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. In dit artikel
leest u wat u kunt merken van de overgang naar dit
nieuwe systeem.

Tussenfase
Ter voorbereiding op deze overgang zetten we het oude
bedrijfsinformatiesysteem vanaf 21 september 2017 uit.
Het nieuwe systeem wordt ook niet gekoppeld met Mijn
Trivire. Vandaar dat Mijn Trivire vanaf dat moment voor
een aantal maanden niet beschikbaar is. U leest hier
meer over in het artikel ‘Mijn Trivire tijdelijk niet 
bereikbaar’.

Uiteraard proberen we zoveel mogelijk huurzaken wel
voor u te kunnen regelen. Zo kunt u de huur gewoon 
betalen, de huur opzeggen en een reparatieverzoek
indienen. Ook sluiten we nieuwe huurcontracten af. 
In deze tussenfase kunnen wij wijzigingen echter niet in
ons systeem verwerken. Hierdoor kunnen medewerkers
de meest actuele stand van bijvoorbeeld betalingen niet
inzien. Ook kunnen facturen niet (op tijd) betaald worden.
Hier zijn onze leveranciers al in een eerder stadium van
op de hoogte gesteld.

Wat merkt u van de overgang?
Op maandag 2 oktober 2017 nemen wij in loop van de
dag het nieuwe systeem in gebruik. De weken na de
overgang staan in het teken van het verwerken van alle
gegevens die in de tussenfase gewijzigd zijn en het eigen
maken van het systeem. Wat u merkt van alle wijzigingen
is dat het soms wat langer kan duren voordat wij u een
antwoord kunnen geven op uw vraag. Zowel schriftelijk,
telefonisch als persoonlijk. Wij hopen dat u hier begrip
voor heeft en we doen er alles aan dat u zo min mogelijk
van alle interne veranderingen merkt.

Nieuw bedrijfsinformatiesysteem
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Vanaf oktober 2017 stopt Trivire met acceptgirokaar-
ten. Betaalt u uw huur met een acceptgiro? Kies dan
nu voor automatische incasso. Daarmee geeft u Trivire
toestemming om elke 1ste dag van de maand de huur
af te schrijven van uw rekening. Dit is de makkelijkste
manier om de huur te betalen. Daarnaast kunt u vanaf
oktober 2017 ook kiezen de huur digitaal te betalen.

Hoe betaal ik automatisch de huur?
U kunt ons heel eenvoudig machtigen met een 
machtigingskaart aan de balie van ons kantoor aan de
Callistolaan 2 in Dordrecht. 

Digitaal betalen via e-mail en sms
Wie niet via automatische incasso betaalt, kreeg tot nu
toe rond de 25ste van de maand een acceptgiro voor de
huur van de komende maand. Met ingang van oktober
2017 wordt dit anders en verdwijnt de acceptgiro. 
U ontvangt op 20 oktober 2017 een e-mail of sms van
ons met een betaallink. Met deze link kunt u via uw eigen
bank vervolgens de huur betalen. Voor de eerste dag van
de nieuwe maand moet de huur zijn overgemaakt.

Veilig en snel
Om er zeker van te zijn dat u de huur aan Trivire betaalt
en niet aan oplichters, kunt u op een aantal zaken letten.

• Alle (betaal)links in onze e-mails komen uit op onze 
betaalportal. Deze links beginnen altijd met
https://transactions.trivire.nl.

• Het verkeer op onze webpagina's is ook altijd 
versleuteld. Een versleutelde webpagina begint altijd
met https://, niet met http://. De meeste webbrowsers
geven een versleutelde pagina aan met een (groen) 
slotje in de adres balk.

• Er worden nooit meerdere ontvangers of 
"Undisclosed Recipients" in de e-mail getoond.

Als u een verdachte e-mail heeft ontvangen, kunt u dit
melden via wonen@trivire.nl.

Veilig digitaal betalen


