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DE ONDERGETEKENDEN:

1. Woningstichting HEEMwonen, gevestigd te Kerkrede, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar directeur-bestuurder mevrouw A.M.H. Vankan, hierna te noemen "HEEMwonen"

en

2. Huurders Vereniging Kerkrade, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Einders, 
hierna te noemen "huurdersorganisatie".

OVERWEGENDE DAT

■ HEEMwonen voornemens is 200 woningen in Rolduckerveld te slopen
■ HEEMwonen en de huurdersorganisatie in dat kader veel belang hechten aan goede, betaalbare 

(her)huisvesting en een goed woon- en leefklimaat voor de zittende bewoners
■ HEEMwonen en de huurdersorganisatie beleidsmatige afspraken willen maken zodat de belangen van 

de betrokken huurders, die te maken krijgen met uitplaatsing, zo min mogelijk worden geschaad. Deze 
afspraken zijn verwoord in dit Sociaal Statuut en hebben ondermeer betrekking op de leefbaarheid in 
en rond de te slopen woningen, regelingen met betrekking tot herhuisvesting, vergoedingen en 
ondersteuning

■ In het Sociaal Statuut de rechten en plichten van HEEMwonen en de betrokken bewoners met 
betrekking tot sloopprojecten worden geregeld.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

1. Algemeen

1.1 Het Sociaal Statuut treedt in werking op 4 oktober 2019 en geldt tot 1 juli 2022, tenzij partijen 
naderhand anders overeenkomen. Uitgangspunt is dat vóór Januari 2022 alle bewoners van de flat 
aan de Hertogenlaan 295 t/m 493 (NOORD) zijn geherhuisvest en alle bewoners van de flat aan de 
Hertogenlaan 95 t/293 (ZUID) vóór 1 juli 2022 geherhuisvest zijn.

In het kader van dit Sociaal Statuut wordt met de buurt Rolduckerveld het plangebied bedoeld, 
zoals aangegeven in bijlage 1. Ook de adressen van de te slopen woningen zijn vermeld in bijlage 1. 
Wijzigingen van deze overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

1.2 Alle (mondelinge) afspraken die tussen HEEMwonen en een individuele huurder worden gemaakt, 
legt HEEMwonen schriftelijk vast op een afsprakenformulier. Hierbij worden in ieder geval bedoeld 
de afspraken op grond van de artikelen 4.1, 4.4 tot en met 4.6 en 5.1 tot en met 5.6. De betrokken 
huurder krijgt een afschrift van deze afspraken.

1.3 Het Sociaal Statuut en de daarin omschreven rechten en plichten zijn van toepassing voor alle 
hoofdhuurders van de te slopen woningen binnen het plangebied.
Als hoofdhuurder wordt in het kader van dit Sociaal Statuut de bewoner aangemerkt die 

met HEEMwonen een huurcontract heeft afgesloten voor onbepaalde tijd of 
een huurcontract heeft voor bepaalde tijd, alleen in die gevallen dat HEEMwonen schriftelijk 
met hem is overeengekomen dat het Sociaal Statuut voor hem van toepassing is.

Een hoofdhuurder moet voldoen aan onderstaande drie voorwaarden:
ingeschreven staan in de basisadministratie van de betreffende gemeente 
op het bij het adres behorende huurcontract vermeld staan en
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feitelijk woonachtig zijn in de gehuurde woning.

1.4 Elke huurder ontvangt tijdens het huisbezoek van HEEMwonen een getekend exemplaar van het 
Sociaal Statuut en tekent voor ontvangst.

1.5 Het recht op de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten vervalt als:
A. De huurder de woning niet op de startdatum van de sloopwerkzaamheden heeft verlaten, tenzij 
dit aantoonbaar niet zijn schuld is.
B. De woning vrijkomt door ontruiming.
C. Overlijden van de huurder waarbij geen andere bewoners in de woning blijven wonen.

1.6 Voor de te slopen woningen geldt een huurbevriezing vanaf <datum> (het moment dat 
HEEMwonen een sloopbesluit genomen heeft op basis van een sloopexposé). Dit betekent dat de 
netto huur van deze woningen niet meer wordt verhoogd.

2. Leefbaarheid

2.1 De leefbaarheid binnen het plangebied en de directe omgeving kan onder druk komen te staan ten 
gevolge van de revitalisering, onder meer door een toenemende leegstand. Daarom doen 
HEEMwonen en de huurdersorganisatie in samenspraak de nodige inspanningen om bij te dragen 
aan de leefbaarheid. Een en ander met inachtneming van de omstandigheden

2.2 Om de periode dat de woningen leeg staan zo kort mogelijk te houden spant HEEMwonen zich in 
om de bewoners uit de te slopen woningen zo snel mogelijk te herhuisvesten. HEEMwonen streeft 
naar een herhuisvesting binnen een termijn van 33 maanden na ingang van dit Sociaal Statuut.

2.3 Leegstaande c.q. leegkomende woningen worden op afdoende wijze tegen inbraak en vandalisme 
beschermd. HEEMwonen treft de nodige maatregelen om te voorkomen dat leegstaande en 
leegkomende woningen en de directe omgeving een bron van verwaarlozing en vervuiling worden.

2.4 Indien overlast of vandalisme daar aanleiding toe geven zorgt HEEMwonen voor extra toezicht. Als 
het gaat om overlast of vandalisme in het openbaar gebied maakt HEEMwonen hierover (in overleg 
met de huurdersorganisatie) afspraken met de gemeente Kerkrade en de politie.

2.5 Bij het verlaten van de woning na einde huurcontract dient huurder zelf te zorgen voor de 
verwijdering van huisvuil en/of overtollige huisraad (o.a. via de ophaaldienst voor grofvuil).

3. Onderhoud

3.1 Wanneer HEEMwonen besloten heeft de woningen binnen afzienbare tijd te slopen, worden deze 
slechts op sobere wijze onderhouden. Deze woningen komen niet in aanmerking voor het 
aanbrengen van geriefverbeteringen. Dit om desinvesteringen te voorkomen.
Als de huurder zelf toch geriefsverbeteringen wil aanbrengen dan is dit mogelijk. De huurder krijgt 
geen financiële vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV's) die na de schriftelijke 
kennisgeving over het sloopbesluit van HEEMwonen zijn aangebracht.

3.2 Huurders van de te slopen woningen kunnen tot op het laatste moment reparatieverzoeken 
indienen. HEEMwonen draagt tenminste zorg voor het "wind- en waterdicht" houden van de 
woningen en waarborgt dat in de woningen gezond en veilig kan worden gewoond.
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3.3 Bij de eindopname van de woning neemt de medewerker van HEEMwonen in overleg met de
huurder de meterstanden van gas, water en elektra op. Huurder draagt zorg voor afmelding gas, 
water en elektra met bijbehorende meterstanden bij de nutsbedrijven.
N.B. In geval van blokverwarming tekst aanpassen.

4. Procedure voor herhuisvesting en verlaten huidige woning

4.1 HEEMwonen neemt zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van het Sociaal Statuut contact op 
met elke huurder met als doel een huisbezoek te brengen. De huisbezoeken zullen gefaseerd per 
fase plaatsvinden. Bewoners Fase I NOORD 295 t/m 493 worden gepland vanaf januari 2020. De 
huisbezoeken voor de bewoners van Fase II 95 t/m 293 vanaf juli 2020 en:
a. de huurder nadere informatie te geven over de rechten en plichten van huurder en 

HEEMwonen, de procedure in het kader van het sloopbesluit van HEEMwonen, de 
mogelijkheden van herhuisvesting, huurtoeslag en huurgewenning

b. het inventariseren van de woonwensen van de huurder en het aangeven van de mogelijkheden 
van HEEMwonen om daaraan tegemoet te komen. De passendheidscriteria van het Rijk (relatie 
huur-inkomen) zijn leidend.

c. het opstellen van een zoekprofiel voor een andere woning, via de website 
www.thuisinlimburg.nl. HEEMwonen zorgt voor het toekennen van een herstructureringslabel 
aan huurder

d. het inventariseren van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV's)
e. het inventariseren van mogelijke knelpunten bij huurder
f. huurder te informeren over de mogelijkheden van sociale begeleiding.
Huurder heeft het recht zich tijdens het huisbezoek op eigen kosten te laten bijstaan door derden. 
Indien gewenst of noodzakelijk wordt met huurder een vervolgafspraak gemaakt.

4.2 HEEMwonen wijst een eerste aanspreekpunt aan voor bewonersbegeleiding en 
informatieverstrekking aan huurders. De begeleiding bestaat ondermeer uit het op verzoek hulp 
bieden bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgfaciliteiten, WMO-vergoedingen en andere 
formaliteiten met betrekking tot de verhuizing.

4.3 Huurder krijgt via het model 'inschrijfduur' voorrang bij de toewijzing van een woning van 
HEEMwonen en de andere corporaties die deelnemen aan Thuis in Limburg.
Het is aan huurder zelf om via de website www.thuisinlimburg.nl te reageren op het 
woningaanbod. Bij het huisbezoek wordt uitleg gegeven over Thuis in Limburg. Huurder die geen 
internet heeft, kan gebruik maken van een computer op het kantoor van HEEMwonen in Kerkrade. 
Bij toewijzing hanteert HEEMwonen de geldende regelgeving, o.a. qua passend toewijzen. Passend 
toewijzen betekent dat 1- en 2-persoonshuishoudens met recht op huurtoeslag in aanmerking 
komen voor een woning met een huur van maximaal € 607,46 en meerpersoonshuishoudens voor 
een woning met een huur van maximaal € 651,03 (prijspeil 1-1-2019).

4.4 Indien een huurder is aangewezen op een gelijkvloerse woning of in aanmerking komt voor een 
medische indicatie, reageert hij zelf via de website www.thuisinlimburg.nl op woningen met een 
zorglabel of andere geschikte woningen.

4.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het organiseren en regelen van zijn verhuizing. HEEMwonen 
zal een huurder desgevraagd een helpende hand bieden. Tegen inhouding van de werkelijke kosten 
van de verhuizing organiseert HEEMwonen in overleg met huurder de verhuizing.
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4.6 Huurder dient de woning geheel ontruimd, schoon en wind- en waterdicht achter te laten. Dit 
betekent dat huurder:

de woning niet in goede, verhuurbare staat hoeft terug te brengen (o.a. vloerbedekking 
kan/moet blijven liggen, dit is afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen in de ondervloer, gordijnen kunnen blijven hangen, behang hoeft niette worden 
verwijderd, schroeven, spijkers e.d. kunnen blijven zitten en gaatjes hoeven niet gedicht te 
worden)
kunststof schroten moet verwijderen
geen huisvuil en/of huisraad (o.a. meubilair) achterlaat
eigendommen van HEEMwonen niet mag verwijderen
geen gevaarlijke situatie mag hebben gecreëerd (bijvoorbeeld verwijderen gas- of waterkranen, 
instortingsgevaar)
asbesthoudende ZAV's niet mag meenemen. De kosten voor het verwijderen van zelf 
aangebrachte voorzieningen (ZAV's) waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, zijn voor 
rekening van HEEMwonen
niet voor herstel in goede staat hoeft te zorgen als hij zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
meeneemt, mits aan bovenstaande punten is voldaan.

5. Vergoedingen bij het verlaten van de woning

5.1 HEEMwonen stelt aan huurder, die in het kader van dit Sociaal Statuut moet verhuizen, 
verpnedinpen beschikbaar voor-

verhuis- en herinrichtingskosten: € 6.095,-- (prijspeil 28-2-2019) 
zelf aangebrachte voorzieningen, conform artikel 5.2 
gordijnen, rolluiken of sereens, conform artikel 5.3 
dubbele huurbetaling tijdens de verhuisperiode, conform artikel 5.4
inschrijfkosten, administratiekosten, contractkosten of toewijzingskosten voor herhuisvesting, 
conform artikel 5.8 
huurgewenning, conform artikel 5.9

Voor alle vergoedingen geldt, dat zij per woning eenmalig worden verstrekt.

5.2 Vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Vertrekpunt voor de waardebepalingen van zelf aangebrachte veranderingen is de algemene 
regeling die bij HEEMwonen van toepassing is.
Voor toepassing van de regeling gelden de volgende voorwaarden:
1. Huurder die zelfvoorzieningen heeft aangebracht mag deze verwijderen en meenemen. In dat

geval wordt geen vergoeding verstrekt
2. Na de inventarisatie van zelf aangebrachte voorzieningen bij het huisbezoek maakt 

HEEMwonen met de betrokken huurder nadere afspraken over de voorzieningen die voor een 
vergoeding in aanmerking komen. Verwezen wordt hierbij naar de ZAV-wijzer in de folder 
"Klussen en verbeteren"

3. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de nieuwwaarde van de voorziening minus 
de bij HEEMwonen gebruikelijke afschrijvingen. De hoogte van de vergoeding wordt door 
HEEMwonen bepaald

4. Als HEEMwonen en de huurder niet tot overeenstemming komen over de hoogte van de 
vergoeding bepaalt een onafhankelijk taxateur de hoogte van de vergoeding. Het advies van 
de taxateur is bindend voor beide partijen. De taxateur wordt door HEEMwonen en de 
huurder gezamenlijk benoemd. De kosten voor de taxateur zijn voor HEEMwonen.

HEEMwonen kan in het voordeel van de huurder van de regeling afwijken. Voor ZAV's die na de 
schriftelijke kennisgeving over sloop zijn aangebracht geldt het bepaalde in artikel 3.1.
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5.3 Vergoeding voor gordijnen, rolluiken of sereens
Als de vertrekkende huurder de gordijnen, vitrage, rolluiken of sereens aan de straat- of zichtzijde 
van de woning laat hangen krijgt hij een vergoeding van € 12,50 per strekkende meter 
raamopening. Zo lijkt de woning bewoond en oogt het geheel leefbaar. Per raam wordt maximaal 
éénmaal een vergoeding verstrekt. Deze vergoeding wordt niet geïndexeerd tot en met 1 juli 2018.

5.4 Dubbele huurbetaling
Huurder die na de ingangsdatum van dit Sociaal Statuut wordt geherhuisvest, hoeft 1,5 maand 
geen dubbele huur te betalen. HEEMwonen brengt als de huurder verhuist maximaal 1,5 maand 
huur van de te slopen woning niet in rekening. Deze termijn is bedoeld om een goede verhuizing 
mogelijk te maken. Huurder levert de sleutels van de woning binnen deze periode in.

5.5 HEEMwonen zorgt ervoor dat de voorzieningen t.b.v. gehandicapten/ouderen die in de te slopen 
woning aanwezig zijn, voor zover noodzakelijk, worden overgebracht naar de nieuwe woning. Voor 
de huurder zijn hieraan geen kosten verbonden.

5.6 Indien huurder niet direct kan verhuizen naar een voor hem geschikte woning, zorgt HEEMwonen 
voor een tijdelijke huisvestingsmogelijkheid in een wisselwoning. Een wisselwoning is voorzien van 
vloerbedekking, gordijnen en aansluitpunten voor gas, water, elektra, tv, en internet. De wanden 
zijn behangen of gesausd. Huurder is voor het gebruik van deze wisselwoning huur verschuldigd. 
Indien de huur van de wisselwoning hoger is dan de huur van de te slopen woning, brengt 
HEEMwonen de huur van de te slopen woning in rekening.

5.7 In geval tijdelijke huisvesting noodzakelijk is, sluit HEEMwonen met de huurder een "overeenkomst 
tijdelijke huisvesting". Hier is o.a. in opgenomen dat de huurder gedurende deze periode de huur 
van zijn te slopen woning betaalt. Deze overeenkomst duurt maximaal 1 jaar. Mocht verlenging van 
de overeenkomst noodzakelijk zijn, dan is huurder vanaf dat moment de reguliere huur 
verschuldigd.

5.8 Inschrijfkosten, administratiekosten, contractkosten of toewijzingskosten
Huurder die via Thuis in Limburg bij HEEMwonen vervangende woonruimte krijgt, hoeft geen 
administratiekosten te betalen.
Huurder die zelf vervangende woonruimte regelt bij een andere verhuurder, krijgt de door facturen 
en bonnen aantoonbaar gemaakte kosten die hiermee samenhangen (inschrijfkosten, 
administratiekosten, contractkosten of toewijzingskosten) vergoed tot een maximum van € 50. 
Huurder ontvangt geen vergoeding voor een eventueel te betalen waarborgsom.

5.9 Huurgewenning
Huurder komt na verhuizing uitsluitend in aanmerking voor huurgewenning (huurcompensatie) als 

huurder op grond van zijn inkomen in aanmerking komt voor huurtoeslag én 
de woning passend is o.a. qua woningtype en grootte én 
de woning passend is toegewezen (zie artikel 4.3) én
de netto huur van de nieuwe woning (na verrekening van de huurtoeslag) hoger uitvalt dan de 
netto huur van de oude woning (na verrekening van de huurtoeslag). Eventueel bij de huur 
inbegrepen stookkosten blijven bij de berekening buiten beschouwing.

De regeling voor huurgewenning is als volgt:
1. De huurgewenning geldt voor maximaal vier jaar.

Het eerste jaar vergoedt HEEMwonen het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur 
voor 95%, het tweede jaar voor 75%, het derde jaar voor 45% en het vierde jaar wordt 25% 
van het verschil vergoed.
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2. De huurgewenning wordt berekend over de netto huur, na verrekening van huurtoeslag. 
Huurder die gebruik wil maken van de huurgewenningsregeling is verplicht huurtoeslag aan te 
vragen, om met de beschikking de hoogte van de huurtoeslag aan te tonen. Daarnaast dient de 
huurder indien van toepassing de beschikking voor huurtoeslag voor de te slopen woning te 
overleggen.

3. Huurder dient binnen drie maanden na ingang van het nieuwe huurcontract huurgewenning 
aan te vragen bij HEEMwonen en de beschikkingen huurtoeslag van het oude en nieuwe adres 
aan HEEMwonen te overleggen.

4. HEEMwonen stelt de huurgewenning voor de gehele periode vast op basis van de gegevens, 
zoals die gelden op de ingangdatum van de huur van de nieuwe woning. De berekening wordt 
eenmalig gemaakt op het moment dat de huurder de beschikkingen voor huurtoeslag aan 
HEEMwonen overlegt.

5. Huurgewenning is alleen van toepassing bij verhuizing van de te slopen woning (of 
wisselwoning) naar de eerstvolgende woning. Als een huurder tijdelijk naar een wisselwoning 
verhuist, blijft hij het oude huurbedrag betalen.

6. Bedraagt de huurgewenning maximaal € 500 per jaar, dan betaalt HEEMwonen de vergoeding 
eenmaal per jaar uit. Hogere bedragen betaalt HEEMwonen maandelijks uit.
Bij vertrek naar een andere verhuurder, stort HEEMwonen de huurgewenning jaarlijks op een 
door de huurder opgegeven bankrekening. De huurder overlegt jaarlijks een uittreksel uit de 
Gemeentelijke Basisadministratie.

In bijlage 2 is een voorbeeldberekening voor huurgewenning opgenomen.

5.10 Betaling
HEEMwonen betaalt 75% van de vergoeding binnen een termijn van 10 werkdagen nadat het 
huurcontract voor de nieuwe woning is getekend en onder voorwaarde dat de huurder het 
afsprakenformulier zoals bedoeld in artikel 1.2 voor akkoord heeft getekend.
Nadat de huurder de oude woning heeft opgeleverd en de sleutels heeft ingeleverd bij 
HEEMwonen, betaalt HEEMwonen de resterende vergoedingen uit. HEEMwonen verrekent 
eventuele schulden met de verhuis- en herinrichtingskosten en alle andere tegemoetkomingen 
conform dit Sociaal Statuut.
De eventuele vergoedingen voor ZAV's worden schriftelijk vastgesteld en na sleuteloverdracht aan 
huurder beschikbaar gesteld of verrekend.

5.11 Indexering, wettelijke aanpassing
Indien wettelijk een hoger bedrag aan verhuis- en herinrichtingskosten wordt vastgesteld, wordt 
het bedrag in artikel 5.1 van dit Sociaal Statuut aangepast. De ingangsdatum van het nieuwe
huurcontract is bepalend voor welk bedrag uitbetaald wordt.

5.12 De in dit artikel genoemde vergoedingen zijn uitdrukkelijk niet verschuldigd aan huurder als 
bedoeld in artikel 1.5 van dit Sociaal Statuut.

6. Toepasselijk recht, geschillenadviescommissie en hardheidsclausule

6.1 Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van 
toepassing.

6.2 Alle partijen hebben de inspanningsverplichting om tot consensus te komen.

6.3 Alle geschillen tussen partijen die direct dan wel indirect voortvloeien uit deze overeenkomst 
worden voorgelegd aan de geschillenadviescommissie die HEEMwonen heeft ingesteld
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overeenkomstig artikel 109 BTIV. De samenstelling en werkwijze van de geschillenadviescommissie 
is neergelegd in een door HEEMwonen samen met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen 
opgesteld reglement.

6.4 De geschillenadviescommissie is niet bevoegd indien één der partijen, nadat de andere partij hem 
bij aangetekend schrijven ervan op de hoogte heeft gesteld het geschil aan de 
geschillenadviescommissie te willen voorleggen, binnen twee maanden na datum van het 
aangetekende schrijven de zaak voorlegt aan de volgens de wet bevoegde rechter.

6.5 Indien het Sociaal Statuut in een specifiek geval voor een huurder onevenredig negatieve 
consequenties heeft, die duidelijk ongunstiger zijn dan voor de overige huurders het geval is en in 
redelijkheid niet bedoeld kunnen zijn, kan die huurder een beroep doen op deze hardheidsclausule 
en HEEMwonen verzoeken af te wijken van het Sociaal Statuut.
In dat geval zal HEEMwonen dit verzoek in behandeling nemen en binnen 30 dagen een besluit 
nemen over dit verzoek. De uitslag wordt schriftelijk, met redenen omkleed, meegedeeld aan de 
betreffende huurder.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op 19 november 2019 te Kerkrade,

Namens HEEMwonen:

Mevrouw A.M.H. Vankan 
Directeur-bestuurder

Namens Huurders Vereniging Kerkrade

De heer W. Einders 
Voorzitter

Mevrouw M. Hagen-Thonissen 
Secretaris

Namens de Bewonerscommissie

De heer J.J.P. Ottenhoff
00C1-I ii ireliH
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Bijlage 2

VOORBEELDBEREKENING HUURGEWENNING

Huur nieuwe woning £ 520,00
Bedrag huurtoeslag nieuwe woning 150,00
Netto te betalen huur nieuwe woning £ 370,00

Huur oude woning £ 450,00
Bedrag huurtoeslag oude woning 100,00
Netto te betalen huur oude woning £ 350,00

Huursprong per maand £ 20,00

De vergoeding voor huurgewenning is gedurende het 
eerste jaar 95% van 6 20,00 is £ 19,00 per maand
tweede jaar 75% van £ 20,00 is £ 15,00 per maand
derde jaar 45% van £ 20,00 is £ 9,00 per maand
vierde jaar 25% van £ 20,00 is £ 5,00 per maand

N.B.
Ak Hp hiiurHpr hinnpn \;|pr \aar naar ppn anrlprp \A/nnincr \/prhiiit;t \/pn/alt hpt rprht nn hlnirppVA/pnninp

vanaf het moment van verhuizing.
Alleen huurders die recht hebben op huurtoeslag komen in aanmerking voor huurgewenning.
Passend toewijzen is vertrekpunt, dit betekent dat 1- en 2-persoonshuishoudens met recht op 
huurtoeslag in aanmerking komen voor een woning met een huur van maximaal € 592,55 en 
meerpersoonshuishoudens voor een woning met een huur van maximaal € 635,05 (prijspeil 1-1-2017).

EXTRA VOORBEELD (toewijzing aan 3-persoonshuishouden)

Huur nieuwe woning £ 620,00
Bedrag huurtoeslag nieuwe woning 170,00
Netto te betalen huur nieuwe woning £ 450,00

Huur oude woning £ 460,00
Bedrag huurtoeslag oude woning 110,00
Netto te betalen huur oude woning £ 350,00

Huursprong per maand £ 100,00

De vergoeding voor huurgewenning is gedurende het 
eerste jaar 95% van £ 100,00 is £ 95,00 per maand
tweede jaar 75% van £ 100,00 is £ 75,00 per maand
derde jaar 45% van £ 100,00 is £ 45,00 per maand
vierde jaar 25% van £ 100,00 is £ 25,00 per maand
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Cluster 10604 Cluster 10603
Fase 1 NOORD Fase II ZUID

Hertogenlaan 295 t/m 493 Hertogenlaan 95 t/m 293
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