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Sloop huizen Wethouder Giermanstraat: dit krijgt u!

➔ U krijgt…

➔ U krijgt…

Wat gaat 
u doen?

Gaat u naar een 
ander huis en keert 
u niet terug naar 
de Wethouder 
Giermanstraat?

Gaat u naar een 
ander huis en keert 
u wel terug naar 
de Wethouder 
Giermanstraat?

Iedereen krijgt…

een vervangend huis (met voorrang)

tegemoetkoming van € 6.095,-

begeleiding & hulp van Veluwonen

terugkeergarantie

geen huur voor laatste maand  
in Wethouder Giermanstraat

een vast contactpersoon vanuit Veluwonen

een gratis container en aanhangwagen

voorrang op het andere huis  
dat u kiest

 
gratis inschrijving 

voor een ander huis
 

begeleiding bij het zoeken 
van een ander huis

 een tijdelijk huis met 
vloerbedekking en gordijnen

dezelfde huur als 
van uw oude huis

 

terugkeergarantie naar de 
Wethouder Giermanstraat

 

huurgewenning omdat  
de nieuwe huur hoger is dan de oude

€ 6.095,-

Wanneer?
U moet uiterlijk in de zomer van 2021  
een nieuw huis hebben gevonden!
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Zoals u weet heeft Veluwonen in 2012 besloten uw huis aan de 

Wethouder Giermanstraat te gaan slopen. Dit was voor u een 

moeilijk besluit en dat snapten we heel goed. Daarom is toen met u 

afgesproken dat we nog 5-10 jaar zouden wachten met de sloop. Die 

10 jaar zijn bijna voorbij. Daarom krijgt u nu deze brochure met meer 

informatie. 

Sociaal plan speciaal voor u
Wij beginnen nu met het voorbereiden van de sloop. Dit sociaal plan is een heel 
belangrijke 1e stap. In het plan leest u hoe wij belangrijke zaken met u regelen. 
Bijvoorbeeld uw verhuizing naar een ander huis, de tegemoetkoming in uw kosten 
of mogelijk uw terugkeer naar een nieuw huis in het nieuwbouwplan. In dit sociaal 
plan staan dus zowel uw rechten en plichten, als die van Veluwonen.

Alle huurders van de Wethouder Giermanstraat 9 t/m 57 met een gewoon 
huurcontract (niet tijdelijk) hebben recht op dit sociaal plan.

Het plan is gebaseerd op wet- en regelgeving en op afspraken die destijds 
zijn gemaakt met de Woningstichting Brummen. Het plan is begin 2019 door 
Veluwonen vastgesteld in overleg met Huurdersbelangenorganisatie Samen Eén. 

Alles op een rijtje
Dit sociaal plan bevat veel informatie. Voor uw leesgemak zijn er twee delen:
• deel 1: de belangrijkste informatie op een rijtje; 
• deel 2: de volledige uitwerking van alle onderdelen van het sociaal plan. 

De inhoud van de artikelen van deel 2 zijn leidend en bepalen onze werkwijze.  
Aan deel 1 en de korte samenvattingen kunt u geen rechten ontlenen.

Persoonlijke hulp
Wij snappen dat de sloop van uw huis voor u veel gevolgen heeft. Wij zetten ons 
daarom in om u zo goed mogelijk te begeleiden en om de verhuizing voor u zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen? Ziet u problemen? Neem gerust 
contact op met Nicole van Tongeren. Zij kan u helpen en is uw contactpersoon.

Nicole van Tongeren helpt u en is uw contactpersoon. 
Zij komt bij u langs om te praten over de sloop en 
over uw nieuwe huis. U kunt haar gerust alles vragen. 
Ze is maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op:
• telefoonnummer: (0313) 65 90 23
• e-mail: giermanstraat@veluwonen.nl
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U heeft recht op….
U heeft vanaf 1 juli 2019 recht op: 
• een vervangend huis (met voorrang);
• een tegemoetkoming in uw verhuis- en inrichtingskosten;
• begeleiding bij uw zoektocht naar een ander huis;
• terugkeer naar een nieuw huis in het nieuwbouwplan (als u dat 

wilt);
• informatie over de voortgang van het project;
• een vaste contactpersoon bij wie u terecht kunt met uw vragen;
• soepele afspraken over hoe u bij uw vertrek uw oude huis mag 

achterlaten. In ieder geval wel leeg!

U krijgt hulp!
We komen bij u thuis op bezoek om alles persoonlijk met u te 
bespreken. We praten dan over: 
• waar u straks wilt wonen;
• uw en onze mogelijkheden;
• bijzonderheden waarmee wij rekening moeten houden;
• of u zelf voorzieningen (ZAV) heeft aangebracht in uw huis of tuin 

die u niet mee kunt verhuizen. Misschien krijgt u hiervoor een 
vergoeding.

Wat kunt u nog meer verwachten?
• De laatste maandhuur van uw huis in de Wethouder Giermanstraat 

hoeft u niet te betalen.
• Heeft u voor uw verhuizing veel rommel om weg te gooien? 

Voor (grof) huishoudelijk afval krijgt u één gratis container voor 
maximaal twee weken. U krijgt de container na uw huuropzegging.

• U mag onze aanhangwagen lenen voor maximaal 1 week. 
Maak hiervoor snel een afspraak met Nicole van Tongeren, uw 
contactpersoon. Want: wie zich als eerste aanmeldt, krijgt de 
aanhangwagen als eerste.

Wilt u terugkeren naar de Wethouder Giermanstraat? 
Dat kan! 
U bent dan terugkeerder en u heeft recht op: 
• een tijdelijk huis totdat uw nieuwe huis klaar is. Dit tijdelijke huis 

moet u heel en schoon achterlaten; 
• een huurprijs voor dit tijdelijke huis die hetzelfde is als de 

huurprijs die u nu betaalt. Vraag wel opnieuw huurtoeslag aan!;
• een tijdelijk huis met vloerbedekking en gordijnen van Veluwonen. 

Als het kan, mag u ook zelf vloerbedekking en gordijnen kopen.  
U krijgt daarvoor € 1.100,-;

• terugkeer naar een nieuw huis in het nieuwbouwplan. 
Terugkeerders mogen als eersten een huis kiezen uit dit 
nieuwbouwplan. De terugkeerder die het langst woont op zijn/
haar adres in de Wethouder Giermanstraat, mag als eerste kiezen. 
Let wel, bij toewijzing van het nieuwe huis moet Veluwonen 
zoveel mogelijk rekening houden met de toewijzingseisen;

• een tegemoetkoming van € 6.095,- voor uw verhuizingen en voor 
de inrichting van uw nieuwe huis;

• huurgewenning om u te helpen overstappen van uw oude naar 
uw nieuwe (hogere) huur. U krijgt geen huurgewenning als u recht 
hebt op huurtoeslag. Lees meer op blz. 10.

U woont in een huis aan de Wethouder Giermanstraat dat gesloopt 

gaat worden. Dit is heel ingrijpend voor u, dat snappen we heel 

goed. U gaat verhuizen en u moet afscheid nemen van alles wat u 

vertrouwd is. Maar u doet dit niet alleen, wij helpen u daarbij.  

In deze brochure leest u welke hulp u krijgt.
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U krijgt huurgewenning om u te helpen overstappen van uw oude 
naar uw nieuwe (hogere) huur. De huurgewenning krijgt u over 
het verschil tussen de oude (kale) huurprijs naar de nieuwe (kale) 
huurprijs. Deze gewenning krijgt u drie jaar, afgebouwd van 75% 
naar 50% naar 25%. Let op: u krijgt geen huurgewenning als u 
huurtoeslag krijgt.

Een voorbeeld:

Oude huurprijs per maand  € 450,-
Nieuwe huurprijs per maand  € 650,- 
Verschil:  € 200,-

U krijgt elke maand tijdelijk korting op de huurprijs van uw nieuwe 
huis: 
1e jaar:  (75% korting op € 200,-)  = € 150,- 
2e jaar:  (50% korting op € 200,-)  = € 100,-
3e jaar:  (25% korting op € 200,-)  = € 50,-
4e jaar:  u betaalt de volledige, nieuwe huurprijs.

Let op: zoals altijd wordt uw huurprijs wel elk jaar per 1 juli aangepast.

Blijven wonen in het tijdelijke huis?
Bevalt het u in het tijdelijke huis? En wilt u toch niet terugkeren naar 
de Giermanstraat? Dat kan... maar dan heeft u geen recht op:
• de bijdrage van Veluwonen aan de vloerbedekking en gordijnen 

voor uw tijdelijke huis. Dit bedrag betaalt u terug en verrekenen 
wij met uw tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten;

• de korting die u heeft gekregen op de huurprijs gedurende de 
periode dat u tijdelijk het huis huurde. Deze korting moet u 
terugbetalen. Wij verrekenen ook dit zoveel mogelijk met de 

tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. De huurprijs 
passen wij aan naar het juiste huurprijsniveau: de streefhuur.

Wilt u niet terugkeren naar de Wethouder 
Giermanstraat? 
Wilt u niet terugkeren naar een nieuw huis aan de Wethouder 
Giermanstraat? Dat kan! 
U bent dan vertrekker en u heeft recht op: 
• voorrang op de huizen van Woonkeus Stedendriehoek (u bent 

herstructureringskandidaat). De toewijzing van een huis moet wel 
passen binnen de afspraken van Woonkeus Stedendriehoek en 
binnen het zoekprofiel van Veluwonen;

• gratis inschrijving door Veluwonen als herstructurings kandidaat 
bij Woonkeus Stedendriehoek.

 (Let op: staat u hier al ingeschreven? Die inschrijving blijft 
bestaan, maar geeft u geen voorrang.);

• begeleiding door Veluwonen bij uw zoektocht naar een ander huis;
• een tegemoetkoming van € 6.095,- voor uw verhuizing en de 

inrichting van uw nieuwe huis.

Weet u nog niet wat u gaat doen?
Een half jaar voor de sloop (in het najaar van 2021) moet Veluwonen 
u een officiële huuropzegging sturen. Heeft u op dat moment nog 
geen nieuw huis gevonden? Dan gaat Veluwonen u rechtstreeks een 
huis aanbieden dat past bij uw zoekprofiel. Weigert u dit huis met 
een goede reden? Dan biedt Veluwonen u nog éénmaal een passend 
huis aan. Weigert u dat huis opnieuw, zonder goede reden? Dan is 
Veluwonen genoodzaakt naar de rechter te gaan om op tijd over 
uw oude huis te kunnen beschikken. Zodat de sloopdatum niet in 
gevaar komt.
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Recht op financiële tegemoetkomingen
De tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten is dit jaar  
€ 6.095,-. Dit bedrag is vastgesteld door de overheid en 
wordt elk jaar aangepast (vanaf 28 februari) . Moet u ons nog 
geld terugbetalen? Dan mogen wij dat verrekenen met uw 
tegemoetkoming.

Verlaat u uw huis niet op tijd voor de sloop? En heeft u daarvoor 
geen goede reden? Dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming.

Wanneer krijgt u de financiële tegemoetkoming?
U krijgt de tegemoetkoming in twee delen: 
• bent u vertrekker?  U krijgt 70% na ondertekening van het 

contract van uw vervangend huis, 30% na 
correcte en tijdige oplevering van uw oude 
huis.

• bent u terugkeerder? U krijgt 70% na correcte en tijdige 
oplevering van uw oude huis, 30% na de 
oplevering van uw nieuwe huis;

Heeft u zelf een voorziening aangebracht in uw huis of tuin, 
bijvoorbeeld een aanbouw of veranda?
En kunt of wilt u deze voorziening niet meeverhuizen? Dan kunt u 
hiervoor een vergoeding krijgen. Dit kan alleen als: 
• de voorziening niet ouder is dan 10 jaar; 
• u destijds goedkeuring heeft gekregen van Veluwonen of 

Woningstichting Brummen voor deze voorziening;
• u de aankoopbonnen kunt laten zien. Heeft u geen 

aankoopbonnen meer en bent u het niet eens met een 
voorgestelde vergoeding door Veluwonen? Dan laat Veluwonen 
een taxatie plaatsvinden door een onafhankelijk bureau.

Wat doen we nog aan uw oude huis?
Sinds besloten is uw huis te slopen doet Veluwonen geen ingrijpend 
werk meer aan uw huis. We vinden het wel belangrijk dat u de 
laatste maanden nog goed woont. Daarom kunt u ons bellen voor:
• noodzakelijke, kleinere reparaties. Dus blijf uw klachten melden!;
• dringende aanpassingen van uw huis op medische gronden, 

bijvoorbeeld een hoge wc.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het goed onderhouden van uw 
huis en tuin.

Samen de buurt mooi houden
Samen met u willen we de straat leefbaar houden, ook in de 
jaren voor de sloop. We hebben daarvoor onder andere een 
beheerplan geschreven. Meer informatie hierover krijgt u in onze 
nieuwsbrieven. 

Wanneer gaat dit sociaal plan in?
Dit sociaal plan gaat in per 1 juli 2019. Vanaf dan gelden alle 
afspraken uit dit sociaal plan. 

Wie hebben recht op het sociaal plan?
Alle huurders uit de Wethouder Giermanstraat 9 t/m 57 met een 
gewoon huurcontract (niet tijdelijk) hebben recht op dit sociaal plan. 

Wanneer slopen?
De planning van de sloop van uw huis is al in 2012 met de bewoners 
besproken. De sloop staat gepland voor het najaar 2021. Veluwonen 
start nu met de voorbereidingen van de sloop. Daarom brengen 
wij u in juni 2019 een huisbezoek. Wij leggen u dit sociaal plan dan 
verder uit.
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Bent u het niet eens?
Zijn wij het samen niet eens over de uitwerking van afspraken van 
dit sociaal plan? Komen wij niet met u tot een oplossing? Dan kunt 
u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie 
(KLAC). Een formulier hiervoor staat op www.veluwonen.nl/over-
veluwonen. We kunnen u ook een formulier toesturen. Bent u of zijn 
wij het niet eens met de uitspraak van de Klachtencommissie? Dan 
kan de rechter uitkomst bieden.

In heel uitzonderlijke situaties kunt u Veluwonen vragen om alleen 
voor u af te wijken van dit sociaal plan. Daar moet u dan goede 
redenen voor hebben. Uw verzoek kunt u schriftelijk doen met een 
toelichting. Binnen 30 dagen krijgt u ons besluit met een uitleg.

Deel 2

Uitgebreide informatie
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1. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities
In dit sociaal plan wordt verstaan onder:

Reguliere huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor woonruimte in 
de zin van artikel 7:233 BW, niet zijnde een 
huurovereenkomst voor gebruik naar aard van korte 
duur (art. 7:232 lid 2 BW), een gemeentelijk sloophuis 
(art. 7:232 lid 4 BW), een huurovereenkomst 
op grond van de leegstandwet, of een voor 
huurovereenkomst voor ten hoogste twee jaren, 
aangegaan met een huurder behorend tot een 
daartoe door de minister aangewezen groep;

Sloop: het slopen of zodanig verbouwen van het gehuurde 
dat dit niet mogelijk is met voortzetting van de 
huurovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:274 lid 3 
sub a BW;

Huurder: alle huurders waarmee een reguliere 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten 
voor een huis gelegen in het projectgebied, tezamen 
met hun eventuele (wettelijke) medehuurders; 
inwonende kinderen, onderhuurders en 
kamerbewoners kunnen geen beroep doen op dit 
sociaal plan;

Huurprijs: kale huurprijs, exclusief service- en bijkomende 
kosten; 

Verhuurder: de bij dit sociaal plan betrokken verhuurder: 
Veluwonen;

Verhuizing: het door de huurders gaan wonen op een ander 
adres en het overbrengen van de inboedel van het 
ene huis naar het andere huis. De verhuizing vanuit 
het oorspronkelijke huis en vanuit het tijdelijke huis 
naar het nieuwbouwhuis geldt als één verhuizing;

Huurdersorganisatie: vereniging of stichting, die als doelstelling heeft 
het behartigen van belangen van huurders. 
Dit kan ook een bewonerscommissie zijn. De 
huurdersorganisatie van Veluwonen is Stichting 
Huurdersbelangen Samen Eén; 

Peildatum: de datum waarop dit sociaal plan in werking treedt. 
Deze is vastgelegd op 1 juli 2019;

Terugkeerder: de huurder die wenst terug te keren naar een nieuw 
huis in het nieuwbouwplan. Terugkeerders hebben 
recht op tijdelijke huisvesting, in afwachting van het 
gereedkomen van de nieuwbouw;

Vertrekker: de huurder die niet wenst terug te keren 
naar een nieuw huis in het nieuwbouwplan. 
Vertrekkers hebben recht op voorrang als 
herstructureringskandidaat bij Woonkeus 
Stedendriehoek;

Woonduur: het aantal jaren dat de huurder woont op zijn adres 
in de Wethouder Giermanstraat. Waar nodig bepaalt 
de woonduur de volgorde van de woningtoewijzing. 
Langstzittende huurders hebben de eerste rechten.

ZAV: een door de huurder zelf aangebrachte voorziening: 
een verandering of verbouwing in of aan het 
gehuurde. Bijvoorbeeld een schuur, een aanbouw, 
een dakkapel, een buitenzonwering, een keuken e.d.
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In het kort

Wanneer gaat dit sociaal plan in?
Dit sociaal plan gaat in per 1 juli 2019. Vanaf dan gelden alle afspraken uit dit 
sociaal plan. 

Wie hebben recht op het sociaal plan?
Alle huurders uit de Wethouder Giermanstraat 9 t/m 57 met een gewoon 
huurcontract (niet tijdelijk) hebben recht op dit sociaal plan. 

Artikel 2 - Vaststelling en looptijd
2.1 Dit sociaal plan is vastgesteld op 5 februari 2019 door Veluwonen na overleg 

met Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. Dit sociaal plan is geldig met 
ingang van 1 juli 2019 tot de datum waarop de projectevaluatie formeel wordt 
afgesloten door Veluwonen met de betreffende huurders. 

Artikel 3 – Toepassingsgebied
3.1 Dit sociaal plan is van toepassing op alle huurders van de huizen in de 

Wethouder Giermanstraat 9 t/m 57 in Brummen, waarover een besluit tot 
sloop is genomen door Veluwonen. Huurders kunnen aanspraak maken op de 
rechten van dit sociaal plan.

3.2 Huurders kunnen, onverminderd het voorgaande, slechts rechten doen gelden 
op basis van dit sociaal plan wanneer zij:

 • beschikken over een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, en;
 • in het gehuurde hun hoofdverblijf houden, en;
 • niet op andere – niet enkel aan de sloop/nieuwbouw gerelateerde – gronden 

 hun huis dienen te verlaten.

2. Procedures en communicatie

In het kort

U heeft recht op….
U heeft vanaf 1 juli 2019 recht op: 
• een vervangend huis (met voorrang);
• een tegemoetkoming in uw verhuis- en inrichtingskosten;
• begeleiding bij uw zoektocht naar een ander huis;
• terugkeer naar een nieuw huis in het nieuwbouwplan (als u dat wilt);
• informatie over de voortgang van het project;
• een vaste contactpersoon bij wie u terecht kunt met uw vragen;
• soepele afspraken over hoe u bij uw vertrek uw oude huis mag achterlaten.  

In ieder geval wel leeg!

U krijgt hulp!
We komen bij u thuis op bezoek om alles persoonlijk met u te bespreken. We praten 
dan over: 
• waar u straks wilt wonen;
• uw en onze mogelijkheden;
• bijzonderheden waarmee wij rekening moeten houden;
• of u zelf voorzieningen (ZAV) heeft aangebracht in uw huis of tuin die u niet mee 

kunt verhuizen. Misschien krijgt u hiervoor een vergoeding.
 
Wanneer slopen?
De planning van de sloop van uw huis is al in 2012 met de bewoners besproken. 
De sloop staat gepland voor het najaar 2021. Veluwonen start nu met de 
voorbereidingen van de sloop. Daarom brengen wij u in juni 2019 een huisbezoek. 
Wij leggen u dit sociaal plan dan verder uit.

Artikel 4 - Procedure algemeen

4.1 Verhuurder zal de huurders en/of huurdersorganisatie zo tijdig mogelijk op de 
hoogte stellen van haar voornemens tot het uitvoeren van sloopplannen, voor 
zover deze plannen de huurders in kwestie rechtstreeks raken. Verhuurder zal 
eveneens haar huurders, voor zover deze plannen hen rechtstreeks raken, en/
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of de huurdersorganisatie naar redelijkheid betrekken bij deze plannen, een 
en ander binnen de kaders die daarvoor gegeven worden door de Wet op het 
Overleg Huurders Verhuurder en de eventuele samenwerkingsovereenkomst 
die verhuurder met de huurdersorganisatie(s) heeft gesloten.

Artikel 5 - Informatieverstrekking sloop

5.1 Sloop is ofwel mogelijk met instemming van de huurder ofwel indien 
de rechter op vordering van de verhuurder bepaald heeft dat de 
huurovereenkomst geëindigd is.

 Verhuurder heeft, in 2012 in overleg met de betreffende huurders, besloten 
om de huizen te gaan slopen. De huurders hebben destijds inspraak gehad 
op de termijn waarop de huizen gesloopt zouden worden. Huurders en 
verhuurder hebben toen gezamenlijk gekozen voor een termijn van 5 à 10 jaar. 
De sloop staat nu gepland voor het najaar 2021.

5.2 Verhuurder zal, alvorens de huurovereenkomsten op te zeggen, iedere 
huurder, minimaal 12 maanden voor de sloop, individueel informeren over de 
plannen en de gevolgen die dit voor hem heeft; dit gebeurt schriftelijk en door 
een persoonlijk gesprek tijdens een huisbezoek.

5.3 Bij de mondelinge toelichting van het sociaal plan komen ook onderstaande 
punten aan de orde:

 • het nader informeren van de huurder over het besluit tot sloop door de  
 verhuurder;

 • het nader informeren van de huurder over zijn rechten en plichten, mede op  
 basis van dit sociaal plan;

 • het inventariseren van de woonwensen van de huurder en het aangeven van  
 de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen;

 • het verhelderen van de procedure voor woningtoewijzing en het vaststellen  
 van het ‘zoekprofiel’ voor een ander huis op basis van het aantal personen,   
 inkomen, leeftijd e.d. rekening houdend met passend toewijzen;

 • het inventariseren van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen in   
 of aan het gehuurde (ZAV’s);

 • het inventariseren van de aanwezige woningaanpassingen op grond van 
  de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning;
 • het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder.
 
 Alle afspraken gemaakt tijdens de individuele gesprekken worden schriftelijk 

vastgelegd en door verhuurder aan huurder bevestigd. De huurder heeft drie 
weken de gelegenheid te reageren indien hij het niet eens is met de inhoud 
van de brief.

5.4  De huurder heeft vanaf het moment dat hem schriftelijk kenbaar is gemaakt 
dat zijn huis wordt gesloopt en is vermeld wanneer de huurder uiterlijk het 
huis leeg moet hebben opgeleverd, de navolgende rechten:

 • voorrang voor passende vervangende woonruimte;
 • een tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten;
 • begeleiding bij herhuisvesting;
 • terugkeergarantie naar de nieuwbouw.

5.5 Verhuurder zal overgaan tot het daadwerkelijk opzeggen van de 
huurovereenkomst, met inachtneming van de wettelijke termijnen en 
formaliteiten.

Artikel 6 - Communicatie gedurende uitvoering

6.1 Verhuurder stelt één of meer contactperso(o)n(en) aan, die gedurende het 
gehele proces van herhuisvesting en sloop het vaste aanspreekpunt voor de 
huurder is. De contactpersoon zal, indien dit van toepassing is, het individuele 
gesprek met huurder voeren en zal deze behulpzaam zijn bij alle procedures 
en regelingen.

6.2 Er is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, gedurende de gebruikelijke 
kantooruren van verhuurder, een telefoonnummer open voor vragen en 
klachten van de huurders.

6.3 De huurders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de 
voorbereiding en de uitvoering van het vernieuwingsplan. Bewoners van 
omringende huizen die niet worden gesloopt, worden indien nodig op de 
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hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en de mogelijke 
overlast.

Artikel 7 - Procedure opleveren huis/of gedeeltelijk beschikbaar stellen huis

7.1 Ingeval van sloop dient huurder het huis leeg aan verhuurder op te leveren.
Huurders die zelf hun huurovereenkomst opzeggen op een datum gelegen 
vóór de vastgestelde peildatum, kunnen geen rechten aan dit sociaal plan 
ontlenen en dienen het huis op te leveren in verhuurbare staat, conform hun 
huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene huurvoorwaarden. 
Bij opzegging, door huurder of verhuurder, na de peildatum, wordt het huis als 
volgt opgeleverd:

 • bezemschoon;
 • leeg en veilig (denk aan elektra);
 • boorgaatjes e.d. hoeven niet gevuld te worden;
 • wind en waterdicht.

3. (Tijdelijke) vervangende huisvesting

In het kort

Wilt u terugkeren naar de Wethouder Giermanstraat? 
Dat kan! 
U bent dan terugkeerder en u heeft recht op: 
• een tijdelijk huis totdat uw nieuwe huis klaar is. Dit tijdelijke huis moet u heel en 

schoon achterlaten; 
• een huurprijs voor dit tijdelijke huis die hetzelfde is als de huurprijs die u nu 

betaalt. Vraag wel opnieuw huurtoeslag aan!;
• een tijdelijk huis met vloerbedekking en gordijnen van Veluwonen. Als het kan, 

mag u ook zelf vloerbedekking en gordijnen kopen. U krijgt daarvoor € 1.100,-;
• terugkeer naar een nieuw huis in het nieuwbouwplan. Terugkeerders mogen als 

eersten een huis kiezen uit dit nieuwbouwplan. De terugkeerder die het langst 
woont op zijn/haar adres in de Wethouder Giermanstraat, mag als eerste kiezen. 
Let wel, bij toewijzing van het nieuwe huis moet Veluwonen zoveel mogelijk 
rekening houden met de toewijzingseisen;

• een tegemoetkoming van € 6.095,- voor uw verhuizingen en voor de inrichting 
van uw nieuwe huis;

• huurgewenning om u te helpen overstappen van uw oude naar uw nieuwe 
(hogere) huur. U krijgt geen huurgewenning als u recht hebt op huurtoeslag. Lees 
meer op blz. 25.

Artikel 8 - Herhuisvesting bij sloop

Afspraken voor terugkeerders

8.1  Veluwonen biedt de huurders van de te slopen huizen de garantie op 
een nieuwbouwhuis in het nieuwbouwplan. Zij die willen terugkeren 
krijgen als terugkeerder voorrang bij de toewijzing van de nieuwe huizen. 
Veluwonen houdt daarbij wel zoveel mogelijk rekening met de geldende 
toewijzingscriteria. Huurgewenning is bij dit project van toepassing (zie artikel 
8.6). 
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8.2  Veluwonen biedt de terugkeerders een tijdelijk huis. De huur van het tijdelijke 
huis is gelijk aan de huur van het huidige huis. Dit is de huurprijs zonder 
aftrek van huurtoeslag, huurtoeslag moet opnieuw worden aangevraagd. 
Veluwonen zorgt voor vloerbedekking en gordijnen in het tijdelijke huis (met 
een maximumbedrag dat gelijk is aan de helft van de tegemoetkoming in 
verhuis- en inrichtingskosten) of biedt huurder de mogelijkheid om dit zelf 
te doen, tegen een eenmalige extra vergoeding van €1.100,- (Prijspeil 2019). 
De huurder regelt en betaalt zelf de aansluitingen voor gas, water, elektra, 
telefoon, internet, radio en tv. Huuder betaalt ook alle gebruikskosten van 
deze aansluitingen.

8.3  Zodra de huurder naar de gerealiseerde nieuwbouw kan verhuizen, dient hij 
de tijdelijke huisvesting ontruimd, schoon en in goede staat op te leveren. 
Dit binnen 6 weken nadat het gerealiseerde nieuwe huis aan de huurder ter 
beschikking is gesteld. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten 
van water, gas, elektra, telefoon, internet, radio en tv voor het tijdelijke huis. 
Als de huurder schade heeft aangericht in het tijdelijke huis, met inbegrip 
van de bij aanvang van het gebruik eventueel aanwezige vloerbedekking en 
gordijnen, inboedel en inventaris, wordt de schade door de huurder vergoed. 
Verhuurder heeft het recht om deze schade tot het gezamenlijk beloop te 
verrekenen met de vergoeding(en), althans het eventueel nog resterende 
deel daarvan, waarop huurder op grond van hoofdstuk 5 van dit sociaal plan 
aanspraak kan maken.

8.4  Voor de toewijzing van de gerealiseerde nieuwbouwhuizen bepaalt de 
woonduur de volgorde waarin terugkeerders een keuze maken uit het 
passende woningaanbod. Huurders met de langste woonduur op het huidige 
adres in de Wethouder Giermanstraat hebben de eerste keuze. 

8.5  De tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten voor terugkeerders 
bedraagt € 6.095,-(prijspeil 2019). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd 
vanaf 28 februari. Voor meer informatie over de uitbetaling van deze 
tegemoetkoming, zie artikel 12.4. De verhuizing vanuit het oorspronkelijke 
huis naar het tijdelijke huis en vanuit het tijdelijke huis naar het 
nieuwbouwhuis geldt als één verhuizing.

8.6  Terugkeerders naar een nieuw huis kunnen aanspraak maken op 
huurgewenning voor 3 jaar. Huurgewenning is van toepassing op huurders 
die geen gebruik kunnen maken van huurtoeslag. Immers, de huurders die 
recht hebben op huurtoeslag ontvangen vanuit de belastingdienst meer 
huurtoeslag bij een hogere huurprijs, bij hetzelfde inkomen.

 Huurgewenning wordt als volgt toegepast:
 Drie jaar lang wordt de oude huur jaarlijks verhoogd met 25% van het verschil 

in huur tussen oude huurprijs (van het te slopen huis) en de kale huurprijs van 
het nieuwe huis. LET OP: zoals altijd wordt de huurprijs wel elk jaar per 1 juli 
aangepast.  

U krijgt huurgewenning om u te helpen overstappen van uw oude naar uw 
nieuwe (hogere) huur. De huurgewenning krijgt u over de sprong van de oude 
(kale) huurprijs naar de nieuwe (kale) huurprijs. Deze gewenning krijgt u drie jaar, 
afgebouwd van 75% naar 50% naar 25%. Let op: u krijgt geen huurgewenning als u 
huurtoeslag krijgt.

Een voorbeeld:

Oude huurprijs per maand  € 450,-
Nieuwe huurprijs per maand € 650,- 
Huursprong: € 200,-

U krijgt elke maand tijdelijk korting op de huurprijs van uw nieuwe huis: 
1e jaar:  (75% korting op € 200,-)  = € 150,- 
2e jaar:  (50% korting op € 200,-)  = € 100,-
3e jaar:  (25% korting op € 200,-)  = € 50,-
4e jaar:  u betaalt de volledige, nieuwe huurprijs.

LET OP: zoals altijd wordt uw huurprijs wel elk jaar per 1 juli aangepast. 
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In het kort

Wilt u niet terugkeren naar de Wethouder Giermanstraat? 
Wilt u niet terugkeren naar een nieuw huis aan de Wethouder Giermanstraat? Dat 
kan! 
U bent dan vertrekker en u heeft recht op: 
• voorrang op de huizen van Woonkeus Stedendriehoek (u bent 

herstructureringskandidaat). De toewijzing van een huis moet wel passen binnen 
de afspraken van Woonkeus Stedendriehoek en binnen het zoekprofiel van 
Veluwonen;

• gratis inschrijving door Veluwonen als herstructuringskandidaat bij Woonkeus 
Stedendriehoek.

 (Let op: staat u hier al ingeschreven? Die inschrijving blijft bestaan, maar geeft u 
geen voorrang.);

• begeleiding door Veluwonen bij uw zoektocht naar een ander huis;
• een tegemoetkoming van € 6.095,- voor uw verhuizing en de inrichting van uw 

nieuwe huis.

Weet u nog niet wat u gaat doen?
Een half jaar voor de sloop (in het najaar van 2021) moet Veluwonen u een officiële 
huuropzegging sturen. Heeft u op dat moment nog geen nieuw huis gevonden? 
Dan gaat Veluwonen u rechtstreeks een huis aanbieden dat past bij uw zoekprofiel. 
Weigert u dit huis met een goede reden? Dan biedt Veluwonen u nog éénmaal 
een passend huis aan. Weigert u dat huis opnieuw, zonder goede reden? Dan is 
Veluwonen genoodzaakt naar de rechter te gaan om op tijd over uw oude huis te 
kunnen beschikken. Zodat de sloopdatum niet in gevaar komt.

Afspraken voor vertrekkers

8.7  Vertrekkers kiezen ervoor niet terug te keren naar een nieuw huis in het 
nieuwbouwplan. Vertrekkers krijgen voorrang als herstructureringskandidaat 
bij Woonkeus Stedendriehoek en kunnen zelfstandig op zoek naar een 
vervangend huis. Bij een woningtoewijzing moeten zij voldoen aan de 
geldende toewijzingscriteria. Huurders met een inkomen, niet passend binnen 
deze toewijzingscriteria, helpt Veluwonen binnen het eigen woningbestand 
aan de meest passende oplossing. 

8.8  De voorrang geldt voor woonruimte die passend is binnen het zoekprofiel. 
Het zoekprofiel wordt door verhuurder, in overleg met huurder vastgesteld 
tijdens het huisbezoek en ingevoerd in Woonkeus Stedendriehoek. Het 
zoekprofiel kan worden gebaseerd op de kenmerken van het huis dat wordt 
achtergelaten, mede gerelateerd aan de mogelijkheden op de woningmarkt. 
Het zoekprofiel bestaat uit een combinatie van het woningtype en het aantal 
kamers. Huurder kan desgewenst advies en ondersteuning krijgen van de 
verhuurder.

8.9  Terugkeerders krijgen de urgentiestatus van herstructureringskandidaat 
door een extra inschrijving (ambtshalve) bij Woonkeus Stedendriehoek door 
Veluwonen. Hierdoor behouden huurders na toewijzing de opgebouwde 
punten op hun eigen, al bestaande inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek. 
Daardoor kan de huurder op termijn opnieuw op een huis reageren dat 
voldoet aan zijn woonwens. De kosten voor de extra inschrijving als 
woningzoekende betaalt Veluwonen.

8.10  Reageren meer herstructureringskandidaten uit de Wethouder Giermanstraat 
op hetzelfde huis, dan wordt het huis toegewezen aan de huurder met de 
langste woonduur op dit adres in de Wethouder Giermanstraat.

8.11  De tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten voor vertrekkers  
is € 6.095,- (prijspeil 2019). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd vanaf  
28 februari. Voor meer informatie over de uitbetaling van deze tegemoet-
koming, zie artikel 12.4.
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8.12  Heeft een vertrekkende huurder met behulp van de herstructureringsurgentie 
nog geen passend huis gevonden zes maanden voor de datum dat hij zijn 
huis leeg moet opleveren, dan zal de verhuurder een passend huis aanbieden 
conform het zoekprofiel. De huurder kan dit huis slechts op basis van 
gegronde redenen weigeren. Is er sprake van een gegronde weigering dan zal 
verhuurder nog éénmaal andere passende woonruimte aanbieden. Het huis 
wordt minimaal 6 maanden voor sloopdatum opgezegd door verhuurder. Via 
nieuwsbrieven houdt verhuurder de huurder tijdig op de hoogte van de komst 
van die datum.

 

4. Leefbaarheid

In het kort

Wat doen we nog aan uw oude huis?
Sinds besloten is uw huis te slopen doet Veluwonen geen ingrijpend werk meer aan 
uw huis. We vinden het wel belangrijk dat u de laatste maanden nog goed woont. 
Daarom kunt u ons bellen voor:
• noodzakelijke reparaties. Dus blijf uw klachten melden!;
• dringende, kleinere aanpassingen van uw huis op medische gronden, bijvoorbeeld 

een hoge wc.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het goed onderhouden van uw huis en tuin.

Samen de buurt mooi houden
Samen met u willen we de straat leefbaar houden, ook in de jaren voor de sloop. 
We hebben daarvoor onder andere een beheerplan geschreven. Meer informatie 
hierover krijgt u in onze nieuwsbrieven. 

Artikel 9 - Onderhoud na besluit tot sloop

9.1 Vanaf het moment dat verhuurder een besluit tot sloop genomen heeft, zullen 
in het huis geen ingrepen meer worden uitgevoerd die naar hun aard en 
omvang als ingrijpend kunnen worden beschouwd of die aangemerkt kunnen 
worden als woningverbetering. Hieronder worden in ieder geval verstaan: 
ingrepen in de constructie, voorzieningen op het gebied van energiebesparing 
en isolatie en voorzieningen die betrekking hebben op de indeling van het 
huis of wijzigingen hierin.

9.2 Verhuurder kan van het voorgaande afwijken als in het huis op aantoonbare 
medische gronden dringend aanpassingen noodzakelijk zijn én er op dat 
tijdstip op korte termijn geen geschikte alternatieve woonruimte voorhanden 
is. 
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9.3 Verhuurder zal in de periode vanaf de bekendmaking van het sloopbesluit 
alle noodzakelijke reguliere werkzaamheden en reparaties uitvoeren 
conform de regels van het normale klachtenonderhoud. Verhuurder houdt 
zich het recht voor om, in geval van sloop, binnen de periode van zes 
maanden voorafgaande aan de daadwerkelijke sloop van het huis, slechts 
noodreparaties uit te voeren, en die werkzaamheden te doen die noodzakelijk 
zijn om het huis veilig en wind- en waterdicht te houden. In voorkomende 
gevallen zal hierover altijd met de betreffende huurder overleg worden 
gepleegd.

9.4 Huurder blijft tot zijn verhuisdatum verantwoordelijk voor het normale 
huurdersonderhoud voor zover dit in redelijkheid van de huurder verlangd kan 
worden en voor zover het nalaten van dit onderhoud gevolgen kan hebben 
voor de veiligheid of de wind- en waterdichtheid van het huis.

Artikel 10 - leefbaarheid

10.1 Alle betrokken partijen zetten zich ten tijde van de voorgenomen sloop in 
voor de leefbaarheid van buurten en complexen. Verhuurder zal redelijke 
maatregelen nemen om de onbewoonde huizen er zo bewoond mogelijk uit te 
laten zien.

10.2 In geval van overlast maakt de verhuurder afspraken met politie en 
gemeentereiniging over extra inzet van personeel om de veiligheid te 
waarborgen en vervuiling tegen te gaan. Als het nodig is, wordt er regelmatig 
overleg gevoerd met politie, gemeente, en de huurdersorganisatie en/of 
bewonerscommissie over de leefbaarheid.

10.3 In dit sloop-nieuwbouw project is een beheerplan van toepassing vanaf de 
peildatum 1 juli 2019.

5. Vergoedingen

In het kort

Recht op financiële tegemoetkomingen
De tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten is dit jaar € 6.095,-. Dit 
bedrag is vastgesteld door de overheid en wordt elk jaar aangepast (vanaf 28 
februari). Moet u ons nog geld terugbetalen? Dan mogen wij dat verrekenen met 
uw tegemoetkoming.

Verlaat u uw huis niet op tijd voor de sloop? En heeft u daarvoor geen goede reden? 
Dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming.

Wanneer krijgt u de financiële tegemoetkoming?
U krijgt de tegemoetkoming in twee delen: 
• bent u vertrekker?  U krijgt 70% na ondertekening van het contract van uw 

vervangend huis, 30% na correcte en tijdige oplevering 
van uw oude huis.

• bent u terugkeerder? U krijgt 70% na correcte en tijdige oplevering van uw 
oude huis, 30% na de oplevering van uw nieuwe huis;

Blijven wonen in het tijdelijke huis?
Bevalt het u in het tijdelijke huis? En wilt u toch niet terugkeren naar de Wethouder 
Giermanstraat? Dat kan... maar dan heeft u geen recht op:
• de bijdrage van Veluwonen aan de vloerbedekking en gordijnen voor uw tijdelijke 

huis. Dit bedrag betaalt u terug en verrekenen wij met uw tegemoetkoming voor 
verhuis- en inrichtingskosten;

• de korting die u heeft gekregen op de huurprijs gedurende de periode dat u 
tijdelijk het huis huurde. Deze korting moet u terugbetalen. Wij verrekenen ook 
dit zoveel mogelijk met de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. 
De huurprijs passen wij aan naar het juiste huurprijsniveau: de streefhuur.
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Artikel 11 - Vergoedingen algemeen

11.1 Verhuurder is steeds bevoegd om alle vorderingen die zij zelf op huurder heeft 
of verkrijgt, tot hun gezamenlijk beloop te verrekenen met de vergoeding(en), 
althans het eventueel nog resterende deel daarvan, waarop huurder op grond 
van dit sociaal plan aanspraak kan maken.

11.2 Voor zover de in dit sociaal plan opgenomen vergoedingen de wettelijk 
verplicht minimale vergoedingen te boven gaan – wat in het sociaal 
plan verantwoord zal worden – geldt dat huurder zijn recht op deze 
bovenwettelijke vergoedingen verliest als hij niet, zoals in redelijkheid 
van hem gevergd kan worden, meewerkt aan het uitvoeren van de 
werkzaamheden of zich anderszins, zonder goede grond, niet coöperatief 
opstelt jegens verhuurder.

Artikel 12 - Verhuiskostenvergoeding bij sloop

12.1 Indien een verhuizing noodzakelijk is in verband met sloop van het gehuurde, 
zal verhuurder huurder een tegemoetkoming aanbieden in diens verhuis- en 
inrichtingskosten.

12.2 De hoogte van deze tegemoetkoming is bepaald in dit sociaal plan (artikelen 
8.5 of 8.11) en bedraagt € 6.095,- prijspeil 2019. Bij het vaststellen van de 
hoogte daarvan wordt rekening gehouden met het jaarlijks door de minister 
ex artikel 7:275 lid 4 BW vastgestelde bedrag. De verhuurder kan niet in het 
nadeel van huurder afwijken van dit bedrag. 

12.3 Het recht op de tegemoetkomingen, conform artikel 12.1, vervalt indien de 
huurder het huis niet op de geplande sloopdatum heeft verlaten, tenzij dit 
aantoonbaar buiten zijn schuld om het geval is.

12.4 De uitbetaling van de tegemoetkomingen geschiedt in twee termijnen:
 - Voor terugkeerders naar een nieuwbouwhuis in het nieuwbouwplan, keert 

Veluwonen 70% van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten 
uit, na de akkoordverklaring van de eindinspectie van het oude huis. De 
overige 30% wordt uitgekeerd na de oplevering van het nieuwbouwhuis.

 - Voor vertrekkers wordt 70% van de tegemoetkoming uitbetaald na 
ondertekening van het huurcontract van het vervangende huurhuis of 
eventueel de ondertekening van het koopcontract van een koophuis. Het 
resterende bedrag, 30% van de tegemoetkoming, wordt uitbetaald na 
correcte en tijdige oplevering van het te verlaten huis. Bij de eindinspectie 
wordt door de technisch woonconsulent bepaald of de afspraken, gemaakt 
tijdens de voorinspectie, ook zijn uitgevoerd.

 
12.5 Besluit men toch definitief te blijven wonen in het tijdelijke huurhuis, 

(spijtoptant-principe) dan wordt de extra € 1.100,- of de kosten die door de 
verhuurder zijn gemaakt voor het stofferen van het tijdelijke huis in mindering 
gebracht op de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Ook 
wordt de huurprijs aangepast naar de streefhuur van dit huis en wordt de 
eventuele korting op de huurprijs over de gehele periode van de tijdelijke 
huur verrekend. De tijdelijke huurovereenkomst wordt omgezet naar een 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

In het kort

Heeft u zelf een voorziening (ZAV) aangebracht in of aan uw huis of tuin?
En kunt of wilt u deze voorziening niet meeverhuizen? Dan kunt u hiervoor een 
vergoeding krijgen. Dit kan alleen als: 
• de voorziening niet ouder is dan 10 jaar, want er geldt een jaarlijkse afschrijving 

van 10%;
• u destijds goedkeuring heeft gekregen van Veluwonen of Woningstichting 

Brummen voor deze voorziening;
• u de aankoopbonnen kunt laten zien. Heeft u geen aankoopbonnen meer en bent 

u het niet eens met een voorgestelde vergoeding door Veluwonen? Dan laat 
Veluwonen een taxatie plaatsvinden door een onafhankelijk bureau.

Voorbeeld: toestemming voor een ZAV is aangevraagd en u kunt, via facturen 
of bonnen, aantonen dat deze € 500,- heeft gekost. Deze ZAV is 5 jaar geleden 
geplaatst. De berekening wordt dan als volgt: € 500,- delen door 10 is een 
afschrijving van € 50,- per jaar. In dit geval zou dit betekenen dat u € 250,- aan 
vergoeding ontvangt. (5 jaar keer € 50,- per jaar, levert een afschrijving € 250,-).
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Wat kunt u nog meer verwachten?
• De laatste maandhuur van uw huis in de Wethouder Giermanstraat hoeft u niet te 

betalen.
• Heeft u voor uw verhuizing veel rommel om weg te gooien? Voor (grof) 

huishoudelijk afval krijgt u één gratis container voor maximaal twee weken. U 
krijgt de container na uw huuropzegging.

• U mag onze aanhangwagen lenen voor maximaal 1 week. Maak hiervoor snel 
een afspraak met Nicole van Tongeren, uw contactpersoon. Wie zich als eerste 
aanmeldt, krijgt de aanhangwagen als eerste.

Artikel 13 - Vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s)

13.1 Huurders die zelf voorzieningen in hun huis hebben aangebracht mogen deze 
uit het huis verwijderen en meenemen voorafgaande aan de uit te voeren 
werkzaamheden of sloop.

13.2 De huurder heeft recht op een vergoeding conform de bij de verhuurder 
geldende ZAV- regeling, voor voorzieningen die in het gehuurde achterblijven.

13.3 Een vergoeding is van toepassing als de zelf aangebrachte voorziening 
middels een ZAV- formulier officieel is aangevraagd bij Woningstichting 
Brummen en/of Veluwonen en niet ouder is dan 10 jaar.

13.4 Er wordt gewerkt met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar.

13.5 Bij geen akkoord vanuit de huurder op de ZAV-vergoeding wordt een 
onafhankelijk bureau ingeschakeld. De onafhankelijke taxatie wordt door 
Veluwonen betaald. Als voorwaarde geldt dat er geen nota`s van de ZAV 
beschikbaar zijn. De vergoeding wordt uitgekeerd na tijdige en correcte 
oplevering van het gehuurde.

Artikel 14 - Overige vergoedingen en hulp in natura

14.1 Zowel vertrekkers als terugkeerders hoeven de laatste maandhuur niet te 
betalen bij vertrek uit het te slopen huis.

14.2 Verhuurder regelt een gratis 9 kuub container voor alle huurders die 
aanspraak maken op dit sociaal plan. Deze kan aangevraagd worden via de 
contactpersoon van de verhuurder. De container kan aangevraagd worden 
zodra het te slopen huis is opgezegd. Per huis kan er 1 gratis container 
aangevraagd worden. Indien huurder meerdere containers wil, dan kan dat 
geregeld worden. De eerste is op kosten van verhuurder. De overige op kosten 
van de huurder. De container is bestemd voor (grof) huishoudelijk afval. Dus 
geen tuinafval en/of chemisch afval en asbest! De container wordt voor 
maximaal 2 weken per keer gehuurd.

14.3 Huurder mag gratis gebruik maken van de aanhangwagen van verhuurder. 
Deze kan aangevraagd worden via de contactpersoon van de verhuurder. De 
aanhanger kan maximaal 1 week gebruikt worden. Als er meerdere huurders 
vanuit dit sociaal plan de aanhangwagen willen gebruiken dan geldt wie zich 
als eerste aanmeldt, krijgt de aanhangwagen als eerste.
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6. Slotbepalingen

In het kort

Bent u het niet eens?
Zijn wij het samen niet eens over de uitwerking van afspraken van dit sociaal plan? 
Komen wij niet met u tot een oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij  
de onafhankelijke Klachtencommissie (KLAC). Een formulier hiervoor staat op  
www.veluwonen.nl/over-veluwonen. We kunnen u ook een formulier toesturen. 
Bent u of zijn wij het niet eens met de uitspraak van de Klachtencommissie? Dan 
kan de rechter uitkomst bieden.

In heel uitzonderlijke situaties kunt u Veluwonen vragen om voor u alleen af te 
wijken van dit sociaal plan. Daar moet u dan goede redenen voor hebben. Uw 
verzoek kunt u schriftelijk doen met een toelichting. Binnen 30 dagen krijgt u ons 
besluit met een uitleg.

Artikel 15 – Geschillenregeling

15.1 Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie 
van dit sociaal plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd 
aan de onafhankelijke klachtencommissie waar verhuurder bij aangesloten 
is. Indien een of beide partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de 
klachtencommissie, staat het die partij vrij om het geschil voor te leggen aan 
de bevoegde rechter in het arrondissement waar het gehuurde gelegen is.

Artikel 16 – Hardheidsclausule

16.1 Als dit sociaal plan voor een huurder gevolgen heeft die voor hem of haar 
aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor de andere huurders, kan deze persoon 
een beroep doen op de hardheidsclausule en de verhuurder verzoeken in zijn 
of haar geval van het sociaal plan af te wijken. De verhuurder neemt over 
dit verzoek binnen 30 dagen een beslissing. Deze wordt schriftelijk en met 
redenen omkleed aan de betreffende huurder meegedeeld.

16.2 De verhuurder legt een dossier aan van beroepen op de hardheidsclausule 
en bijbehorende besluiten. Dit dossier speelt een rol in de evaluatie van dit 
sociaal plan.
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Adres
Stuijvenburchstraat 20
6961 DR Eerbeek

Postadres
Postbus 72
6960 AB Eerbeek
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