
UITLEG OVER DE HUURVERHOGING

Wooninc. verhoogt de huren dit jaar met 2,6% of 4,6%
Wooninc. verhoogt de huren dit jaar met verschillende percentages. Hoeveel 
huurverhoging u krijgt, hangt af van het verschil tussen de streefhuur van 
uw woning en uw huidige huur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de 
kwaliteit van uw woning. 

•   Is uw huur ongeveer hetzelfde als de streefhuur of hoger dan de streefhuur? 
Dan krijgt u een huurverhoging van 2,6%.

•    Is uw huur lager dan de streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 4,6%. 
•   Parkeerplaatsen, bergingen en garageboxen krijgen een huurverhoging 

van 4,6%.

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn 
dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de 
bijbehorende algemene voorwaarden.

Wie bepaalt met welk percentage de huur mag stijgen?
Wooninc. bepaalt zelf, in overleg met Stichting Huurdersplatform Wooninc. 
(SHW), met welk percentage wij onze huren verhogen. Per 1 juli 2020 is dat 
2,6% of 4,6%.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?
U huurt een woning met een huur van meer dan € 737,14 of een parkeer-
plaats, garagebox of berging. Hiervoor geldt geen maximale huurverhoging. 
Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan moet u naar de rechter 
voor een uitspraak.

Moet ik zelf iets veranderen in het betalen van mijn huur?
Betaalt u via automatische incasso of digitale acceptgiro (iDeal)? Dan schrijft 
Wooninc. vanaf 1 juli het juiste bedrag af. U hoeft zelf niks aan te passen. Maakt 
u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het 
maandelijkse bedrag wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

De coronacrisis kan zorgen voor betalingsproblemen
Kunt u door de coronacrisis uw huur niet meer betalen? Bekijk op onze website 
de informatie over het aanvragen van een betalingsregeling, huurverlaging en 
huurbevriezing. Wij denken graag met u mee over een goede oplossing.

Afspraken met Stichting Huurdersplatform Wooninc.
Wooninc. houdt er bij de jaarlijkse huurverhoging rekening mee dat onze 
woningen betaalbaar blijven. En ook met de stijgende kosten (inflatie) en 
onze eigen financiële ruimte. We maken hierover heldere afspraken met 
Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW).


