
De gemiddelde huurverhoging over alle woningen van Wooninc. is 
2,6%. Maar Wooninc. verhoogt dit jaar de huren met verschillende  
percentages. Dus niet iedereen krijgt 2,6% huurverhoging.

Per 1 juli 2020 verhogen we de huren met 0%, 1%, 2%, 3%, 4% of 5%  
Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van het verschil tussen de streef
huur van uw woning en uw huidige huur. De streefhuur is de huurprijs die 
past bij de kwaliteit van uw woning. Wooninc. bepaalt de streefhuur met een 
puntensysteem: de woningwaardering. De streefhuur van uw woning staat 
in de huurverhogingsbrief. 

•   Is uw huur hoger dan de streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging  
van 0% of 1%.

•   Is uw huur ongeveer hetzelfde is als de streefhuur? Dan krijgt u een  
huurverhoging van 2%.

•  Is uw huur lager dan de streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging  
van 3%, 4% of 5%.

In de tabel hieronder ziet u wat de huurverhoging voor u betekent

Een voorbeeld
U betaalt nu € 550 huur. De streefhuur van uw woning is € 600. Dan is uw huur 
92% van de streefhuur. U krijgt dan een huurverhoging van 3%. 

Nog een voorbeeld
U betaalt nu € 550 huur. De streefhuur van uw woning is € 500. Dan is uw huur 
110% van de streefhuur. U krijgt dan een huurverhoging van 1%.

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.

UITLEG OVER DE HUURVERHOGING

Huurprijs Huurverhoging

Meer dan 113% van de streefhuur 0%

Tussen 105% en 112% van de streefhuur 1%

Tussen 94% en 104% van de streefhuur 2%

Tussen 79% en 93% van de streefhuur 3%

Tussen 69% en 78% van de streefhuur 4%

Lager dan 68% van de streefhuur 5%



We verhogen de huur met niet meer dan 5%
De overheid bepaalt voor de sociale huurwoningen met welk percentage de 
huur maximaal mag stijgen. In 2020 is dat maximaal 5,1% bij een huishoud
inkomen tot € 43.574. Huurt u een kamer, woonwagen of standplaats? Dan is 
de huurverhoging maximaal 4,1%, ongeacht uw inkomen. Ook mag de nieuwe 
huurprijs niet boven de maximale huurprijs voor de woning uitkomen. 

Wooninc. bepaalt zelf, in overleg met Stichting Huurdersplatform Wooninc. 
(SHW), met welk percentage wij onze huren verhogen. In 2020 is dat met 
verschillende percentages. Maar niet meer dan 5%. We blijven dus onder het 
maximum.

Vanaf 2020 kunt u huurverlaging of huurbevriezing aanvragen
Is uw huur te hoog in vergelijking met uw inkomen? Dan kunt u misschien 
huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Bij huurverlaging wordt de huur  
verlaagd. Bij huurbevriezing gaat uw huurverhoging niet door. Op onze  
website www.wooninc.nl staat wanneer u in aanmerking komt, en hoe u dit 
aanvraagt.

Huurverlaging
Heeft u een sociale huurwoning, maar is uw huur hoger dan € 737,14 en  
heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huur
verlaging. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen.

Huurbevriezing
Heeft u een sociale huurwoning, een laag inkomen én is uw huur hoger dan  
€ 619,01 (bij één of twee personen) of € 663,40 (bij drie of meer personen)? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor huurbevriezing.

U kunt huurbevriezing aanvragen nadat u de huurverhogingsbrief van ons 
heeft ontvangen. U heeft daarna van 1 mei tot 1 juli 2020 de tijd om huur
bevriezing aan te vragen. We bevriezen de huur voor één jaar. Volgend jaar 
kunt u dan weer opnieuw huurbevriezing aanvragen.

Bekijk zelf of u huurverlaging of huurbevriezing kunt krijgen
Op onze website staan schema’s waarin u kunt zien of u in aanmerking komt 
voor huurverlaging of huurbevriezing. Voldoet u aan de eisen? Vul dan het 
formulier ‘Huurverlaging / huurbevriezing’ in. Dit staat ook op onze website. 
Stuur het formulier samen met de gevraagde documenten naar ons op. 

Gaat Wooninc. niet akkoord met uw aanvraag voor huurverlaging of huur
bevriezing? Dan kunt u het aan de Huurcommissie voorleggen. Kijk daarvoor 
op www.huurcommissie.nl.

De coronacrisis kan zorgen voor betalingsproblemen
Kunt u door de coronacrisis uw huur niet meer betalen? Bekijk dan ook de 
schema’s op onze website om te bepalen of u in aanmerking komt voor huur
verlaging of huurbevriezing. Of vraag een betalingsregeling aan. Wij denken 
graag met u mee over een goede oplossing.



Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?
Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. U kunt dan 
bezwaar maken. U heeft hier natuurlijk wel een geldige reden voor nodig. 

Wilt u bezwaar maken? Op de website  
www.huurcommissie.nl staat het formulier  
‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’. Vul dit in en 
stuur het op naar Wooninc., Antwoordnummer 57, 
5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Of 
mail het naar wonen@wooninc.nl. Uw bezwaar moet 
bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. 
Dus vóór 1 juli 2020.

Maakt Wooninc. gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Nee, de percentages waarmee Wooninc. de huren in 2020 verhoogt zijn  
niet gebaseerd op inkomen. Maar op het verschil tussen de streefhuur van 
uw woning en uw huidige huur. Daarnaast maken we verschil tussen sociale 
en commerciële huurwoningen. Dat doen we, omdat mensen die in een  
sociale huurwoning wonen, meestal een lager inkomen hebben dan mensen 
die in een commerciële huurwoning wonen. Sociale huurwoningen hebben 
een huurprijs die lager is dan € 737,14. En de huurprijs van commerciële 
huurwoningen is hoger dan € 737,14.

Wooninc. geeft de huurverhoging door aan de Belastingdienst
Dat hoeft u dus zelf niet te doen. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst 
bericht over de eventueel aangepaste huurtoeslag. Als de hoogte van uw 
huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor  
de hoogte van uw huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op  
www.toeslagen.nl.

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.

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 duidelijke afspraken met Stichting 
Huurdersplatform Wooninc. (de SHW). 

Op onze website staat nog meer informatie 
Over de huurverhoging, en over huurverlaging en huurbevriezing. Ga op 
www.wooninc.nl naar Ik huur > Mijn huur of zoek op ‘huurverhoging’, 
‘huurverlaging’ of ‘huurbevriezing’.
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