De huur in 2020
We denken elk jaar goed na over de huur van uw huis. We willen namelijk graag dat u in een goed huis
woont voor een betaalbare prijs. Hoe bepalen we uw huur? En wat doen we met uw huur? U ziet het hier.

2,39%

Gemiddelde
huuraanpassing 2020
2,39%
In 2020 verhogen we de huur met
gemiddeld 2,39%. Dit is onder het
wettelijk maximum.

340

340 huurders krijgen
een huurverlaging

9m

Huurverlaging of huurbevriezing?
Bent u het niet eens met uw huuraanpassing?
Dan kunt u vóór 1 oktober 2020 bezwaar maken.
Dit doet u door ons een bezwaarschrift te sturen.
Hiervoor hebben we een formulier dat u kunt
gebruiken. Dit staat op www.veluwonen.nl. U kunt
het formulier ook ophalen op ons kantoor in Eerbeek.

Krijgt u (nog) geen huurtoeslag?
Misschien heeft u hier wel recht op
Vanaf 2020 zijn de regels voor de huurtoeslag veranderd.
Hierdoor kan het zijn dat u per 2020 wel recht heeft op
huurtoeslag. Wilt u weten of dit voor u mogelijk is?
Doe dan een proefberekening op www.toeslagen.nl

Sommige huurders komen in aanmerking voor huurverlaging
of huurbevriezing. Wanneer kan dit voor u gelden?:
- u woont in een zelfstandig huurhuis met een huurcontract;
- u woont minstens 6 maanden te duur gezien uw inkomen;
- u betaalt meer huur dan € 619,01 (huishouden met 1 of 2
personen) of € 663,40 (huishouden met 3 of meer personen);
- u verdient minder dan € 15.500,- (als u alleen woont),
€ 26.500,- (als u met zijn tweeën woont) € 33.500,(als u met 3 personen of meer woont).
Denkt u dat u huurverlaging of huurbevriezing kunt krijgen?
Bel of mail ons voor een afspraak. Dan bespreken we met u
wat mogelijk is. U kunt ons bereiken op (0313) 65 90 23 of
welkom@veluwonen.nl

Wat doen we
zoal met uw huur?

zonnepanelen op
1.300 huizen
tussen 2020
en 2023

± 4.000
huizen
401
nieuwe CV’s

49 nieuwe
badkamers*
€ 7,2 miljoen onderhoud
3.800 reparaties

63 nieuwe
keukens*

zoveel mogelijk huishoudens
besparen gemiddeld € 500
met de Voorzieningenwijzer
€ 61.000,- voor aanpassingen
aan huizen voor ouderen

ongeveer
600 schilderbeurten (excl.
garages)

* als huurders dat willen

Uw huur in 2020

Waar gaat uw huur naar toe?
Onderhoud 27%
Rente en aflossingen 12%

19%

Verhuurderheffing 15%
Belastingen / verzekering 7%

27%

€

Organisatiekosten 20%
Investeringen 19%

20%

12%

7%

De gemiddelde huurprijs in 2020
is € 557,-. Hiernaast ziet u waar
we dit geld aan uitgeven.

15%

Wat doen we zoal met uw huur in 2020?
In 2020 renoveren we 124 huizen

15

23

64

15 huizen aan de
Waterjufferstraat
in Beekbergen

23 huizen aan
De Hilde/
De Wimme
in Brummen

64 huizen aan
de Huijgenslaan
e.o. in Eerbeek
(afronding)

10

6

6

45

10 huizen aan de
Trepkesweide
in Empe

6 huizen aan de
Paalbergweg in
Hoenderloo

6 huizen aan
het Lierdererf
in Lieren

groot onderhoud
van 45 huizen aan
het Freule
Hartsenplein e.o.
in Beekbergen

Wat bouwen we in 2020?

21
21 nieuwe
huizen aan de
Krullevaar en
Meengatstraat
in Brummen

28

43

28 nieuwe
huizen op de
Eerbeekse Enk
in Eerbeek
(oplevering
2020)

43 nieuwe
huizen op de plek
van De Triangel
en de C. van
Leeuwenschool
in Eerbeek

We maken plannen voor…

25

4

Sloop/
nieuwbouw van
25 huizen aan
de Wethouder
Giermanstraat
in Brummen

Sloop/
nieuwbouw van
4 huizen aan de
Domineeskamp
in Hall

