
De communicatieoplossing tussen bewoners, 
dienstverleners en partners.

Maakt melden makkelijk

Lemon Suites 
huurders app

www.lemonsuites.nl

“Het melden van een reparatie was  
nog nooit zó eenvoudig”

HUURDER.



Open de fotocamera van je smartphone en houdt het 
scherm op de geschikte qr-code hieronder. Je kunt nu 
heel eenvoudig de app downloaden.

  De app is gekoppeld met ons systeem, waardoor alle 
inkomende informatie direct wordt geregistreerd;

   Intuïtieve lay-out;

  Foto’s plaatsen bij reparatieverzoek;

  Gebruiksgemak en snelheid;

   Via een persoonlijk dashboard wordt alle  
detailinformatie overzichtelijk weergegeven.

Je kunt de reparatie melden binnen 
20 seconden, inclusief foto’s.

Je kunt via de app bellen met ons 
klantcontactcentrum.

Samen brengen we jouw 
wens in kaart, van melding
tot nazorg.

Je kiest zelf hoe je je melding  
wilt doen of je vraag wilt 
stellen.

Jouw wens staat bij ons centraal. 
Bij Lemon Suites nemen we 
het werk uit handen.

De app beschikt over diverse functionaliteiten. Alle functies hebben hetzelfde 
doel: het zo gemakkelijk mogelijk maken om contact op te nemen, op wat 
voor manier dan ook.

“Het gemak en de eenvoud wordt opgemerkt door de 
bewoners want na één maand heeft ruim 30% van alle 
bewoners de app al gedownload. Een uitzonderlijk 
resultaat!”

WONINGCORPORATIE.

Voordelen.

Download app.Functionaliteiten.

Wij denken mee.

Bericht versturen

Bezoek website Direct contact

Reparatie melden

Eenvoudig. Maatwerk.

Een reparatie melden binnen 20 seconden, 24 uur per dag een vraag kunnen 
stellen en geen last hebben van wachtenden in een (telefoon)rij. Het is 
allemaal mogelijk met de app. Korte lijnen, transparantie en duidelijkheid: 
deze app zorgt voor optimale bewonerscommunicatie waarbij jouw  
gebruiksgemak bovenaan staat.

Kom direct in contact door middel 
van de berichtenfunctie.

Wanneer er behoefte is aan meer 
informatie, kun je rechtstreeks naar 
onze website.

WocoAPP

Hoe werkt het?
Voor zowel Android als iOS is de app beschikbaar en gratis  
te downloaden in de Google Play Store of de App Store. 
Je registreert je eenmalig op het eigen adres en de app is 
klaar voor gebruik. 

Doordat de app 24 uur per dag beschikbaar is, bestaat de 
mogelijkheid om op elk moment van de dag een reparatie- 
verzoek in te dienen. Bij het reparatieverzoek kunnen tevens 
foto’s worden toegevoegd van de melding, met daarbij een 
toelichtende tekst. Verzenden maar en klaar!


