Uw huur betalen
U huurt een woning bij Woonvisie. U heeft een huurovereenkomst getekend
waarin

de

rechten

en

plichten

van

Woonvisie

en

de

huurder

staan

omschreven. Een belangrijke verplichting van de huurder is het op tijd
betalen van de huur. Dit infoblad vertelt u alles over de opbouw, de
aanpassing en de betaling van de huur.

Huur en servicekosten
De huur bestaat uit zogenaamde kale huur voor het gebruik van de woning en in veel
gevallen ook uit servicekosten. De servicekosten betaalt u bijvoorbeeld voor het
schoonhouden van algemene ruimtes, zoals trappen en portieken, voor verwarming, warm
water, verlichting van algemene ruimtes, de lift en de glasverzekering. De servicekosten zijn
niet voor iedereen gelijk. Per complex woningen kunnen bedragen verschillen. Voor
sommige servicekosten is het bedrag dat u betaalt een voorschot. Eén keer per jaar, binnen
6 maanden na 31 december, krijgt u van Woonvisie een afrekening met daarop de
werkelijke kosten en het voorschotbedrag dat u heeft betaald. Zo ziet u of u geld terugkrijgt
of moet bijbetalen.

Huuraanpassing
De kale huur van uw woning wordt elk jaar per 1 juli aangepast. Van deze aanpassing
ontvangt u uiterlijk twee maanden van tevoren persoonlijk bericht van ons. Als u bezwaren
heeft tegen deze aanpassing, dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
Huurcommissie. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn. Voor
verdere informatie verwijzen wij u naar www.huurcommissie.nl.
De overheid bepaalt de kaders voor uw huur en de huuraanpassing. De maximale huurprijs
die u betaalt, is gebaseerd op woningwaarderingspunten van de woning. Hoe meer punten
uw woning heeft, hoe hoger de maximale huurprijs is. Tot de geliberaliseerde huurgrens
mag de huurprijs nooit boven de maximaal toegestane huurprijs van de woning liggen. Op
www.huurcommissie.nl kunt u zelf het puntenaantal en de maximale huurprijs van uw
woning berekenen. U kunt deze gegevens natuurlijk ook bij ons opvragen.

Huurbetaling
De huur moet elke maand vooruit betaald worden en voor de eerste van de maand bij ons
binnen zijn. Natuurlijk wilt u de huur betalen op een manier die u prettig vindt. Daarom
bieden wij u verschillende mogelijkheden:
• automatische incasso
De meest eenvoudige manier van betalen is automatische incasso. Wij schrijven dan
maandelijks op de eerste van de maand uw huur af van uw rekening. Dit bespaart u tijd en u
vergeet zo nooit om te betalen. Bovendien betaalt u altijd het juiste bedrag, ook na de
jaarlijkse huurverhoging of andere prijswijziging. U hoeft er alleen voor te zorgen dat er
voldoende saldo op uw rekening staat. Als uw huur het hele jaar zonder problemen
geïncasseerd kon worden, maakt u in december kans op een van de 20 cadeaubonnen.Wij
sturen u graag een machtigingskaart toe.

• periodieke overboeking
U kunt uw huur ook periodiek laten overboeken. U geeft dan zelf uw bank opdracht dat te
doen vóór de eerste van elke maand. U blijft wel een acceptgirokaart van ons ontvangen. Is
uw huurbedrag veranderd, dan laat u dit de bank tijdig weten. En heeft u de huur opgezegd?
Dan geeft u zelf aan uw bank opdracht de periodieke overboeking te stoppen
• acceptgiro
U ontvangt elke maand van ons een acceptgirokaart die u vóór de eerste van de volgende
maand betaalt. Let er bij deze betalingsvorm op dat uw bank soms een aantal dagen nodig
heeft om uw opdracht te verwerken.
• pinnen
U kunt in onze woonwinkel ook de huur per pin voldoen. Neemt u dan wel de ontvangen
acceptgirokaart mee.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huur van de overheid. Of u recht heeft op
huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van de huur. Ontving u tot nu toe
geen huurtoeslag, dan is het de moeite waard ieder jaar na te gaan of u in aanmerking
komt. Uw inkomen en de huur wijzigen immers ook jaarlijks.
aanvragen
U kunt huurtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst. Op de speciale website
van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl, vindt u alle informatie over huurtoeslag en kunt u
een proefberekening maken. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag, kom dan gerust bij ons
langs.
De huurtoeslagperiode is gelijk aan een kalender. Tot 1 april kunt u met terugwerkende
kracht over het afgelopen jaar huurtoeslag aanvragen. Heeft u of uw toeslagpartner uitstel
voor het doen van aangifte inkomstenbelasting, dan geldt die uitstel ook voor de
huurtoeslagaanvraag.
Om huurtoeslag aan te vragen, moet u ingeschreven staan bij de gemeente en huurder zijn
van een zelfstandige woonruimte. Om er na een verhuizing zeker van te zijn dat uw nieuwe
adres op tijd bij de gemeente wordt verwerkt, raden wij u aan om persoonlijk bij de
gemeente uw adreswijziging door te geven.
berekenen
Huurtoeslag wordt berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie in het jaar waarvoor u
aanvraagt. Nadat u de eerste keer huurtoeslag heeft aangevraagd, krijgt u automatisch elk
jaar bericht van de Belastingdienst met uw gegevens. Als alles juist is, hoeft u verder niets
te doen en ontvangt u in december uw toeslagberekening met het bedrag dat u komend jaar
gaat ontvangen.
U ontvangt in eerste instantie een voorschot. Woonvisie geeft elk jaar de nieuwe huurprijzen
per 1 juli door aan de Belastingdienst. Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve
beschikking van de huurtoeslag. Als blijkt dat u teveel huurtoeslag heeft ontvangen, moet u
dat terugbetalen. Als u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen, krijgt u dat achteraf
uitbetaald.
via Woonvisie of op uw eigen rekening
Als u huurtoeslag rechtstreeks bij de Belastingdienst aanvraagt, kunt u de huurtoeslag wel
laten uitbetalen aan Woonvisie. U betaalt dan maandelijks minder huur, want Woonvisie
trekt het huurtoeslagbedrag af van de door u te betalen huurprijs. Overzichtelijk en
makkelijk. U kunt dit zelf aangeven bij de Belastingdienst. U kunt er ook voor kiezen de
huurtoeslag op uw eigen rekening te ontvangen. U betaalt dan ons dan de volledige
huurprijs.
verandering in uw situatie
Als er veranderingen in uw situatie zijn, bijvoorbeeld door samenwonen of echtscheiding,
neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingtelefoon via het gratis
telefoonnummer (0800) 05 43.
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verhuizen
Gaat u verhuizen en ontvangt u huurtoeslag, houd er dan rekening mee dat er slechts voor
één woning huurtoeslag wordt toegekend. Vraagt u na een verhuizing voor het eerst
huurtoeslag aan dan heeft u recht op huurtoeslag vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin uw huurcontract is ingegaan. Houdt u er wel rekening mee dat
de tijd tussen indiening en beschikking tussen 8 en 12 weken ligt.
informatie
Buiten dat u voor informatie over huurtoeslag in onze woonwinkel terecht kunt, kunt u ook
informatie krijgen via de Belastingtelefoon (0800) 05 43 (gratis) en vinden op
www.toeslagen.nl.

Huurachterstand
Wij gaan ervan uit dat u de op tijd betaalt. Dat is niet alleen voor ons prettig, u bespaart uzelf
de eventuele bijkomende kosten en zorgen van een huurachterstand. Wij proberen er
daarom ook alles aan te doen om betalingsproblemen te voorkomen. En heeft u een
probleem met betalen? Wacht dan niet, maar meld het ons. Samen kunnen we proberen de
schade beperkt te houden. Dit zijn de stappen die wij ondernemen als wij uw huur niet of
niet op tijd ontvangen:
herinnering en aanmaning
Is uw huur niet vóór de eerste van de maand bij ons binnen? Dan krijgt u van ons een
herinnering. Na de herinnering kunt u alsnog betalen. Maar zo helpen wij u de achterstand
niet te laten oplopen. Betaalt u niet en laat u ook niets van u horen, dan ontvangt u óf een
schriftelijke aanmaning óf een huisbezoek van uw woonconsulent.
betalingsregeling
Soms komt u onverwachts in een andere financiële situatie terecht, of doen zich problemen
voor waardoor u de huur niet (op tijd) kunt betalen. Blijft u daar dan niet mee zitten. Als u
meteen contact met ons opneemt, kunnen wij samen met u tot een oplossing komen. In
overleg bepalen we hoe en wanneer u wel kunt betalen of spreken we een (kostenloze)
betalingsregeling met u af. U betaalt dan een aantal maanden naast uw gewone huur een
extra bedrag om de achterstand af te lossen. Van alle afspraken die wij met u maken, sturen
wij u een schriftelijke bevestiging.
schuldhulpverlening
Heeft u meer financiële problemen en kunt u het moeilijk alleen oplossen? U kunt dan in
aanmerking komen voor schuldhulpverlening of eventueel schuldsanering. Woonvisie werkt
samen met Daniels en Dekkers schuldhulpverlening. Zij kunnen u verder helpen. Als blijkt
dat de problemen breder liggen dan alleen huurachterstand, dan kunnen wij u aanmelden bij
het Lokaal zorgnetwerk. Hierin werken verschillende organisaties samen om voor u voor de
beste oplossing te zorgen.
gerechtsdeurwaarder
Als u niet meewerkt of u niet aan afspraken houdt, zijn wij helaas genoodzaakt onze
vordering op u uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder. De volledige kosten
hiervoor komen voor uw rekening. Houd u er rekening mee dat dit grote bedragen kunnen
zijn. De deurwaarder geeft u nog één keer de gelegenheid uw huurachterstand te betalen.
Ook kunt u meestal met hem alsnog een betalingsregeling treffen voor uw huurachterstand
en de bijgekomen kosten. Woonvisie werkt met Flanderijn gerechtsdeurwaarders en GGN
Maas-Delta.
beëindiging huurovereenkomst
In het uiterste geval vraagt Woonvisie de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden.
Ook in deze situatie zijn alle bijkomende kosten voor u. Over de verdere gang van zaken
houdt de deurwaarder u op de hoogte. Volgt er nog steeds geen betaling, dan kan de
deurwaarder uw woning laten ontruimen.
Is de woning ontruimd dan worden uw persoonsgegevens gedurende drie jaar opgenomen
in het registratiesysteem van het Regionaal Vangnet van woningcorporaties in de
Stadsregio Rotterdam. Onder bepaalde voorwaarden, onder andere een inschrijving als
woningzoekende, kunnen huurders van een ontruimde woning zo bij een andere corporatie
in de regio alsnog in aanmerking komen voor een woning.
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