
       

LET OP: DIEN HET BEZWAARSCHRIFT IN BIJ UWOON, NIET BIJ DE HUURCOMMISSIE!          2020 

 

 
 
Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging                0% - 2,6%  
 
U bent het niet eens met de huurverhoging. Met dit 
formulier kunt u bezwaar maken tegen de 
voorgestelde huurverhoging. Stuur dit formulier met 
bewijsstukken voor 1 juli 2020 per post naar UWOON, 
Postbus 270, 3840 AG Harderwijk. U kunt het ook per 
e-mail opsturen naar info@uwoon.nl 

UWOON moet op uw bezwaar reageren. Wijst UWOON 
uw bezwaar af, en bent u het daar niet mee eens? Dan 
kunt u aan UWOON vragen uw bezwaar naar de 
Huurcommissie te sturen. Als u de procedure bij de 
Huurcommissie verliest, betaalt u €25,00.   

 

Naam huurder    ______________________________________________________________ 

Adres       ______________________________________________________________ 

Postcode en plaats    ______________________________________________________________ 

Telefoon      ______________________________________________________________ 

E-mailadres       ______________________________________________________________ 

 

Naam verhuurder        UWOON 

Adres      Deventerweg 5  

Postcode en plaats    3840 AG Harderwijk 

 

Ingangsdatum huurverhoging  ________|_________|_______________ 

Percentage huurverhoging  ________% 

     Oude huurprijs   Nieuwe huurprijs 

Kale huurprijs per maand   € _________   € ___________ 

 

Algemene bezwaargronden 

o Het percentage van de huurverhoging is hoger dan wat wettelijk maximaal is toegestaan. 
o De voorgestelde huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs die mag worden gevraagd op basis van de 

puntentelling.  
o Ik heb het voorstel minder dan 2 maanden van tevoren ontvangen.  
o Dit is de tweede huurverhoging binnen 12 maanden.   
o De huurprijs is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken, of dit 

verzoek is nog in behandeling bij de Huurcommissie, zaaknummer ______________________________ 
o Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging (licht de fouten hieronder toe). 

 

Ik kom in aanmerking voor 0% huurverhoging 

o Mijn huishouden bestaat uit 1 persoon en mijn verzamelinkomen is lager dan of gelijk aan € 23.225 én mijn 
kale huurprijs is hoger dan € 619,01. 

o Mijn huishouden bestaat uit 2 personen en mijn verzamelinkomen is lager dan of gelijk aan € 31.550 én mijn 
kale huurprijs is hoger dan € 619,01. 

o Mijn huishouden bestaat uit 3 personen en mijn verzamelinkomen is lager dan of gelijk aan € 31.550 én mijn 
kale huurprijs is hoger dan € 663,40. 

Let op: stuur kopieën mee van de inkomensverklaringen 2018 van de Belastingdienst van alle meerderjarige 
bewoners en een uittreksel Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan 
ingeschreven.  
 
Toelichting 

 
 
 
 
 
 

 

Datum   ________|_________|_______________ 
 

Naam        Handtekening 
 
 

_______________________________________  ________________________________________________ 

mailto:info@uwoon.nl

