Wat doen
we zoal
met uw huur
in 2022?
we
verhuren
4.000
huizen

We denken elk jaar goed na over de huur
van uw huis. We willen namelijk graag dat u
goed woont voor een betaalbare prijs.
Hoe bepalen we uw huur? En wat doen we
met uw huur? U leest het hier.

inflatie

Uw huis is een
bepaalde huur waard
VerHoging huur
In 2022 verhogen we de huur
met maximaal 2,3% (inflatie).

Huis met energielabel
E, F of G?
Dan krijgt u automatisch minder
huurverhoging (1,7%).

Is uw huur hoger dan de
streefhuur*? Dan krijgt u geen
verhoging.

€ 500,- besparen?
niet eens met uw
huuraanpassing?
Dan kunt u vóór 1 juli 2022
bezwaar maken. Hoe?
• Ga naar www.veluwonen.nl/
huur2022.
• Download hier een bezwaarformulier.
• Vul dit in en stuur het ons.
Of kom langs op ons kantoor in
Eerbeek. Daar ligt het formulier
voor u klaar.

* Streefhuur: dat is de huur die we redelijk vinden gezien de kwaliteit van uw huis.
Met kwaliteit bedoelen we de energiezuinigheid, de grootte en de WOZ-waarde.

Onze bespaarexpert komt graag
bij u langs.
• Samen kijkt u waarop u kunt
besparen.
• Gratis service.
• Deze gegevens worden niet
gedeeld met Veluwonen of de
gemeente.
Bel ons vandaag nog voor een
afspraak bij u thuis:
(0313) 65 90 23 of kijk op
www.datgeldtvoormij.nl

Waar gaat UW
huur naar toe?
Investeringen
Organisatie

8%

23%
12%

Onderhoud

36%

8%

Rente&
13%
Belastingen/
aflossingen
verzekering
Verhuurderheffing

Video kijken? Scan met foto-app

1.300

huizen met
zonnepanelen
tussen
2020-2030

75

nieuwe
badkamers
& wc’s*

In 2022 renoveren we 416
huizen/appartementen

590

schilderbeurten &
klein onderhoud

109 appartementen
in Woonzorgcentrum Tolzicht, Brummen

45 huizen
Freule Hartsenplein e.o., Beekbergen

€ 8,2

45 huizen

miljoen
onderhoud

108

nieuwe keukens/
keukenblokken*

274

WaT DOEN
WE MET
DE huur?

nieuwe
CV’s

220 huizen
Noorderenk, Eerbeek

Wat bouwen we in 2022?

A

Zoveel mogelijk
huishoudens
besparen gemiddeld

1.962

rookmelders
opgehangen

5 nieuwe huizen
De Savornin Lohmanstraat, Brummen

16 nieuwe huizen
De Krullevaar, Brummen

25 nieuwe huizen

€ 500,-

Wethouder Giermanstraat, Brummen (vervanging)

met de
Voorzieningenwijzer

38

B

Meester Gangelweg e.o., Hoenderloo

A
huizen krijgen
label A

72

huizen krijgen
label B
*als huurders dat willen

€ 123.000,voor aanpassingen
aan huizen voor
ouderen

3.800
reparaties

6 nieuwe huizen
Domineeskamp, Hall (vervanging)

We maken plannen voor…

10 huizen
Klarenbeek

190

huizen
Oud Eerbeek, Eerbeek

