
 
 
 
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders waarvan blijkt dat hun huur te hoog is 
voor hun inkomen, een huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. Misschien geldt dit voor u 
ook. In deze brief leggen wij u uit hoe u dit kunt aanvragen. In de bijlage vindt u het 
aanvraagformulier voor beide verzoeken. Lees deze brief alstublieft goed.  
 
Wat is huurbevriezing?  
Bij huurbevriezing wordt de kale huur (eenmalig) niet verhoogd per 1 juli 2020. Dit kan alleen als 
u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zie het schema en voorwaarden in de bijlage.     
 
Regel huurbevriezing bij voorkeur zo snel mogelijk maar zorg ervoor dat uw aanvraag 
uiterlijk 30 juni bij ons binnen is! 
Indien uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en uiterlijk 30 juni door ons ontvangen is dan 
kunnen we alles regelen om uw huur te bevriezen.  
 
Wat is huurverlaging? 
Bij huurverlaging wordt de huur verlaagd tot een huur die passend is bij uw inkomen. Dit kan 
alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zie het schema in de bijlage. Huurverlaging kunt 
u het hele jaar door aanvragen. En geldt alleen voor sociale huurwoningen. Als u een vrije sector 
woning huurt kunt u geen beroep doen op huurverlaging. 
 
Wat te doen voor 1 juli 2020?  
➔ Kijk eerst goed in bijgaand schema wat de voorwaarden zijn en welke situatie voor u geldt.   
➔ Komt u in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging? Stuur ons dan de gevraagde 

stukken en zorg ervoor dat deze uiterlijk 30 juni 2020 bij ons binnen zijn. Houd er rekening 
mee dat het aanvragen tijd kost! 

➔ Komt u niet in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing? Dan hoeft u niets te doen.  
 

Vragen of advies nodig over huurbevriezing of huurverlaging?  
Bel ons gerust op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur op het nummer (0418) 63 17 35 of 
mail uw vraag naar info@woningstichtingmaasdriel.nl. Wij helpen u graag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  1.  Schema 

2.  Aanvraag formulier huurverlaging of huurbevriezing  
 
  
 

mailto:info@woningstichtingmaasdriel.nl


 
 

Bijlage 1  

Schema - Wat is uw situatie? 
 
Mijn kale huur per 
maand is meer dan:  
 

 En mijn 
huishouden 
bestaat uit: 

En mijn gezins- 
inkomen  
is bruto per jaar:  

Huurbevriezing 
mogelijk 

 
 
 
€ 619,01  
 

 

1 persoon  
 

Minder dan  
€ 15.500 

 

 

2 personen 
 

Minder dan  
€ 26.500 

 

 
€ 663,40 
  

3 personen of meer Minder dan  
€ 33.500 

 

 
 
 
 
€ 737,14 

 

1 persoon  
 

Tussen € 15.500 en  
€ 27.000 
 

 

 

2 personen  Tussen  € 26.500 en  
€ 37.000  
 

 

 

3 personen of meer Tussen  € 33.500 en 
€ 43.500  

 

                                                                                                                                      Huurverlaging 
                                                                                                                                      mogelijk  

 
       
 
 
€ 737,14 
 
(alleen sociale 
huurwoningen en 
geen vrije sector 
woningen) 

 

1 persoon Minder dan € 15.500   

 

2 personen Minder dan € 26.500  

 

3 personen of meer Minder dan € 33.500  

 

Passen uw huur, gezinssamenstelling en inkomen niet in een van 
bovenstaande situaties?  
Dan is huurverlaging of huurbevriezing niet mogelijk 

 

 

Voorwaarden huurverlaging en huurbevriezing 
- U woont 6 maanden of langer in een woning met een te hoge huur voor uw inkomen. 
- Of u heeft door pensionering een lager inkomen gekregen dat niet meer past bij uw huur. U kunt   
in dat geval meteen een aanvraag doen en hoeft niet 6 maanden te wachten.  
- Uw situatie valt binnen het schema hierboven. 
- Huurbevriezing en huurverlaging geldt in principe voor een jaar tenzij u volgend jaar opnieuw 
een aanvraag doet. 
 



 
 
 
Bijlage 2 

Aanvraag formulier huurverlaging of huurbevriezing  
 
Ik verzoek Woningstichting Maasdriel (kruis aan wat voor u geldt):  

□ mijn huur te bevriezen (kan alleen als u volgens het schema hiervoor in aanmerking komt) 

□ mijn huur te verlagen (kan alleen als u volgens het schema hiervoor in aanmerking komt) 

 
Mijn huishouden bestaat uit (kinderen en volwassenen samen): 

□ 1 persoon 

□ 2 personen 

□ 3 of meer personen  

 
Stuur onderstaande verplichte stukken mee waaruit blijkt: 
 
Wie er op het adres staan ingeschreven. Dit doet u via een uittreksel uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)*). Dit vraagt u aan bij uw gemeente.  
 
Wat het inkomen is van alle volwassenen van 18 jaar en ouder die op het adres zijn 
ingeschreven. Dit doet u door een inkomensverklaring over 2019** - van alle in de woningen 
wonende volwassenen - op te vragen bij de Belastingdienst. Dit is gratis.   
 

Let op 
*)  Het aanvragen van een BRP kost ongeveer 10 tot 15 euro. Dit kan per gemeente anders zijn. 
**) Een inkomensverklaring 2019 van de Belastingdienst is verplicht. Ga naar 
www.belastingdienst.nl  en log in met uw DigiD en vraag de inkomensverklaring op. U kunt dit 
ook aanvragen via de Belastingtelefoon (telefoon 0800-0543). Binnen 5 werkdagen ontvangt u de 
inkomensverklaring.  
 
Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u alle stukken bijvoegt.  
 
Mijn adresgegevens zijn: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………...  
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………..  
Plaats: ………………………………………………………………………………………………………...  
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………..  
E-mail: ...………..……………………………………………………………………………………..  
Datum: ………………………………………………………………………………………………………..  
 
Handtekening………………………………………………………………………………………………… 
 
Zorg ervoor dat dat dit formulier uiterlijk 30 juni 2020 in ons bezit is 
 
Woningstichting Maasdriel 
Antwoordnummer 39 
5300 VT KERKDRIEL 
 
Een postzegel is niet nodig.   
Of mail de documenten naar info@woningstichtingmaasdriel.nl  

https://t.woongaard.com/go/3/3R35BR1A-32JUTCLJ-32JS3W6P-11FZ119Z.html
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