Woningaanbieding
een toelichting

U krijgt een woning aangeboden en wij hopen van harte dat u straks kan
verhuizen. Maar voor het zover is, moet een aantal belangrijke zaken
afgehandeld worden. Hieronder leest u er alles over.

De aanbieding
In de aanbiedingsbrief staat welke woning wij u aanbieden en ook aan welke eventuele
voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen.
Voor u definitief besluit of u de woning wilt huren, wilt u vast even een kijkje nemen in de
woning. In de aanbiedingsbrief staat met wie u contact op kunt nemen voor een
bezichtiging.
De acceptatieverklaring
Bij de aanbiedingsbrief sturen wij u een acceptatieverklaring. Vult u deze altijd in. Ook als u
besluit niet op de aanbieding in te gaan, weten wij graag waarom.
U kunt de verklaring op drie manieren inleveren:
- persoonlijk afgeven in onze woonwinkel;
- per post opsturen: Woonvisie, postbus 91,
2980 AB Ridderkerk;
- in de brievenbus naast de ingang van onze
woonwinkel aan het Koningsplein 50 in
Ridderkerk of in de brievenbus van onze woonwinkel in Rhoon, Ghijseland 305.
Acceptatie van de woning
Als u aan de voorwaarden voldoet, de woning geaccepteerd en u heeft de
acceptatieverklaring ondertekend bij ons ingeleverd, is er een overeenkomst tot stand
gekomen. Als u na inlevering van de acceptatieverklaring de woning alsnog afwijst, geldt
een opzegtermijn van één maand. Bovendien brengen wij u € 125,- administratiekosten in
rekening.
Overname van roerende goederen
Het kan zijn dat u roerende goederen, zoals vloerbedekking, gordijnen, buitenzonwering en
meubels van de vertrekkende huurder kunt overnemen. U bent hiertoe niet verplicht. Besluit
u om wel roerende goederen over te nemen, dan vult u hiervoor samen met de vertrekkende
huurder een overnameverklaring in. De vertrekkende huurder is in het bezit van deze
verklaring.
De verklaring vrijwaart de vertrekkende huurder van het leeg opleveren van de woning. De
omschreven roerende goederen mogen dus in de woning achterblijven. De vertrekkende
huurder moet een origineel exemplaar van deze verklaring bij de laatste woningopname aan
onze opzichter overleggen.
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Voor alle duidelijkheid: Woonvisie is geen partij in deze overeenkomst. De overname valt
volledig onder de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen, dat wil zeggen u (nieuwe
huurder) en de vertrekkende huurder.
Opname van de woning
Wanneer u de woning heeft geaccepteerd, maken wij een afspraak voor een gezamenlijke
(u en onze opzichter of huismeester) inspectie. Op een opnameformulier wordt de staat van
de woning vastgelegd.
Tekenen van de huurovereenkomst
U krijgt van ons schriftelijk bericht wanneer u de huurovereenkomst kunt komen tekenen en
de sleutels in ontvangst kunt nemen. Daarbij sturen wij u een acceptgirokaart voor de eerste
verhuurnota.
Aanstaande echtparen en mensen die samenwonen of gaan samenwonen moeten beiden
de huurovereenkomst komen tekenen. Bent u gehuwd, dan is de handtekening van een van
beiden voldoende, maar u mag ook beiden de huurovereenkomst ondertekenen.
Bij ondertekening van de huurovereenkomst hebben wij het volgende van u nodig:
- een geldig legitimatiebewijs
- het betalingsbewijs van de eerste verhuurnota
Meestal liggen tussen de ontvangst van onze uitnodigingsbrief en de datum waarop u de
huurovereenkomst komt tekenen slechts een paar dagen. Omdat de eerste verhuurnota
vóór het tekenen van de huurovereenkomst voldaan moet zijn, adviseren wij u deze nota op
één van de volgende mogelijkheden te betalen:
- u kunt bij Woonvisie zonder bijkomende kosten pinnen;
- u kunt op het postkantoor een kasstorting doen met de aan u toegezonden acceptgiro. De
voor u bestemde strook wordt na betaling afgestempeld en deze strook dient u bij het
tekenen van de huurovereenkomst aan ons te overleggen.
Aanvragen van huurtoeslag
Een aanvraagformulier en nadere informatie is bij onze medewerkers verkrijgbaar. Zij
kunnen u ook helpen bij het invullen van de aanvraag. Voor meer informatie kunt u ook
kijken op www.toeslagen.nl.
Betalingsgemak: automatische incasso
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst krijgt u een formulier waarmee u Woonvisie
kan machtigen om iedere maand het huurbedrag automatisch van uw bank- of girorekening
af te schrijven. U hebt er geen omkijken meer naar en bovendien betaalt u dan altijd op tijd
en voorkomt dure incassoprocedures. Bovendien kunt u altijd een betaling ongedaan
maken.
Adreswijziging
Vergeet niet na ondertekening van de huurovereenkomst uw nieuwe adres door te geven bij
de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis. Dit is onder andere belangrijk in verband met
een eventuele aanvraag van huurtoeslag.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de woningaanbieding of heeft u andere vragen? Neem dan gerust
contact op met een van onze woonconsulenten. Zij staan u graag te woord. U kunt bellen:
(0180) 49 49 49 of kom langs in een van onze woonwinkels, in Ridderkerk op maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur en in Rhoon op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur of donderdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur.
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