HUUR BETALEN
Over de huurprijs en hoe u die betaalt

Als u in een huurhuis woont, betaalt u daarvoor iedere maand een vast bedrag.
In deze brochure leest u hoe u de huur kunt betalen en wat u moet doen als dat niet lukt.

Dit zit er in de huurprijs

Automatische afschrijving

In uw huurcontract staat hoeveel huur u elke maand moet
betalen. Woont u al wat langer in uw woning, dan kunt u de
actuele huurprijs vinden in de brief waarin de jaarlijkse
huuraanpassing is aangekondigd. U kunt deze ook vinden in
het huurdersportaal.

Dit is de makkelijkste manier van betalen - voor
uzelf en voor ons. U vult één keer een machtiging
in. Daarna betaalt u de huur automatisch voor
de eerste van elke maand. U hoeft zich nooit
zorgen te maken of de huur op tijd bij ons
binnen is. Daarbij blijft u altijd de baas over uw
eigen rekening.

De maandelijkse huur is een brutobedrag, waarin ook bijkomende kosten voor leveringen en diensten zijn verwerkt.
Dit verschilt per woning, maar u kunt denken aan:
● deelname aan het glasfonds (een collectieve, voordelige
glasverzekering)
● algemene verlichting in trappenhuizen
● onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke
ruimten.
De kale huurprijs is het nettobedrag. Dat is de huur zonder
bovengenoemde extra kosten.

Een automatische incasso kunt u regelen via het
huurdersportaal. U kunt dit wijzigen in ‘mijn
betaalgegevens’.

Betalen via iDeal
Als u inlogt in het huurdersportaal kunt u uw huur
betalen via iDeal. Alle benodigde gegevens, zoals
het bedrag en uw relatienummer, zijn van te
voren ingevuld.

Zo kunt u de huur betalen

Betaalverzoek

U kunt op verschillende manieren betalen

Betaalt u de huur niet automatisch? Dan ontvangt
u elke maand een schriftelijk betaalverzoek van
ons.

Het is de bedoeling dat u de huur vóór de eerste van de
maand betaalt. Zo hebben we dat immers met elkaar
afgesproken in het huurcontract. U kunt zelf kiezen op
welke manier u betaalt.
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Overmaken huur

Budgetbegeleiding

U kunt het bedrag via internetbankieren of via een
overschrijvingsformulier overmaken. Vermeld bij uw
betaling altijd uw relatienummer. Deze vindt u op het
betaalverzoek. Zorg ervoor dat wij de huur voor de eerste
van de maand binnen hebben. Houdt u er rekening mee dat
het enkele werkdagen kan duren voordat de huurbetaling
bij ons binnen is?

Als het u vaker niet lukt om de huur op tijd te
betalen, is er misschien een geldprobleem of
heeft u andere zorgen. Wij raden u aan om in
zo’n geval contact op te nemen met Stimenz
(Elburg en Harderwijk) of Welzijn Ermelo.
U krijgt bij deze partijen begeleiding, waarbij ze
u leren de administratie te ordenen. Daarnaast
proberen ze u inzicht te geven in de oorzaken van
het geldprobleem en gaat u samen op zoek naar
oplossingen.

Maandelijkse overschrijving
U geeft de bank opdracht om elke maand de huur naar
UWOON over te boeken. U kunt dit regelen via uw bank
of internetbankieren. Vermeld bij elke betaling uw relatienummer. Deze vindt u op uw maandelijkse betaalverzoek.
Let er op dat het bedrag verandert als de jaarlijkse
huurverhoging ingaat.

Het bezoekadres van Stimenz vindt u op
www.stimenz.nl
Telefoonnummer 088 - 784 64 64

Met pin bij UWOON

Het bezoekadres van Welzijn Ermelo vindt u op
www.welzijnermelo.nl
Telefoonnummer 0341 - 56 70 00

Als het echt niet anders kan, kunt u de huur ook per pin
betalen op ons kantoor.

De deurwaarder

Huurtoeslag
Veel huurders hebben recht op huurtoeslag. Het is een
bijdrage van de overheid voor huurders van 18 jaar en ouder.
Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt af van uw
inkomen, de huur die u betaalt en het aantal personen in uw
huishouden. De huurtoeslag gaat buiten UWOON om: dit
regelt u met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie
op www.toeslagen.nl. U kunt ook gratis bellen met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Huurachterstand
Betalingsregeling
Als u de huur niet kunt betalen, dan kunt u via het huurdersportaal een betalingsregeling aanvragen.

Wat te doen bij huurachterstand?
Een huurachterstand levert zorgen op bij u en UWOON.
Daarom komen wij snel in actie als de huur niet is betaald.
Bij huurachterstanden vinden wij het erg belangrijk dat u
niet te lang wacht met hulp zoeken. Een snelle reactie kan
grote problemen voorkomen. Een geringe achterstand is
makkelijker in te lopen dan een hoge schuld. Heeft u een
huurachterstand, maar maakt u daarover geen afspraken
met ons? Dan doen wij het volgende:

UWOON schakelt de deurwaarder in als u een
huurachterstand heeft en wij daarover geen
afspraken met u kunnen maken.
Ook als u wel een betalingsregeling heeft, maar
de afspraken niet nakomt, schakelen wij de
deurwaarder in. U ontvangt van de deurwaarder
een dagvaarding om de openstaande vordering te
betalen. Een dagvaarding is een officiële,
schriftelijke oproep om voor de rechter te
verschijnen. In sommige gevallen wordt aan de
rechter gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.
Is de rechter het met ons eens, dan krijgt u dit te
horen via een vonnis.
Als u de afspraken dan niet nakomt, laat de deurwaarder uw woning ontruimen. U bent dan geen
huurder meer van UWOON. Vanzelfsprekend
doen wij dit alleen als het echt niet anders kan.
Dat komt gelukkig niet vaak voor, maar het is
goed om te weten wat de regels zijn over het
betalen van de huur. Als de kantonrechter heeft
besloten dat de woning mag worden leeggehaald,
kunt u overigens nog steeds voor een oplossing
zorgen: door direct de huurachterstand in één
keer te betalen, samen met alle andere kosten die
intussen zijn gemaakt.

STAP 1: Staat uw huur niet voor de 10e van de maand op
onze rekening? Dan sturen wij u een herinneringsbrief.
STAP 2: Betaalt u nog niet, dan ontvangt u een aanmaning.
STAP 3: Reageert u nog steeds niet, dan zal onze
medewerker huurincasso u samen met een
medewerker van Stimenz (Elburg en Harderwijk)
of Welzijn Ermelo, thuis bezoeken om de situatie
met u te bespreken.
STAP 4: Horen we dan nog niets van u, dan wordt de
deurwaarder ingeschakeld. De kosten hiervoor
zijn voor uw rekening.
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Huurverhoging
Op 1 juli van elk jaar mag UWOON de
huur van uw woning verhogen. Daarnaast kunnen wij ook de servicekosten
aanpassen.

De jaarlijkse huuraanpassing
UWOON bepaalt jaarlijks of en hoe de
huurprijs wordt aangepast. Meestal komt
de aanpassing neer op een verhoging.
Wijzigingen in de huurprijs gaan altijd per
1 juli in. Het is beslist niet zo dat UWOON
zoveel mogelijk de huren wil verhogen.
UWOON heeft als doel om zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben een
betaalbare woning aan te bieden. Te
hoge huren passen daar niet bij, want
wij streven naar een goede prijskwaliteitverhouding. Mede daarom
overleggen wij elk jaar met de huurdersraden over de huuraanpassing.

Bezwaar maken tegen de
huurverhoging
Als u het niet eens bent met een huurverhoging, kunt u daartegen bezwaar
maken. Goede redenen om tegen een
huurverhoging te protesteren zijn
bijvoorbeeld:
● de huur is hoger of wordt hoger dan
de maximale huur volgens het
puntensysteem
● het percentage van de huurverhoging is hoger dan toegestaan
● u heeft het huurverhogingsvoorstel
te laat gekregen of u mist belangrijke
informatie
● u krijgt voor de tweede keer binnen
één jaar huurverhoging, tenzij het
gaat om huurverhoging n.a.v.
aangebrachte voorzieningen.

Achterstallig onderhoud, een conflict
tussen u en UWOON of onvrede over uw
woonomgeving zijn geen geldige redenen
om tegen de huurverhoging te zijn.
Natuurlijk is het wel belangrijk dat u alle
klachten aan ons meldt, maar deze hebben
geen invloed op de nieuwe huurprijs.
Heeft u wel een goede reden om bezwaar
te maken? Doe dit uiterlijk op 30 juni, want
de huuraanpassing gaat elk jaar
in op 1 juli. U kunt hiervoor een speciaal
formulier gebruiken.
Dit kunt u hier downloaden vanaf
www.huurcommissie.nl (zoek op
’bezwaarschrift’). Wij gaan vervolgens met
u in gesprek en proberen tot een oplossing
te komen. Als dit niet lukt, dan sturen we
uw bezwaarschrift samen met ons standpunt naar de Huurcommissie.

Vindt u de huurprijs te hoog?

Bent u het niet eens met
de hoogte van de servicekosten of
de afrekening daarvan?
Als u vindt dat u teveel servicekosten
betaalt of als u denkt dat de afrekening niet
klopt, kunt u ons dat melden. Wij zullen
altijd proberen om er met u uit te komen.
Lukt dat niet, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Deze commissie bekijkt
of de kosten voor bijvoorbeeld stoken,
groenvoorziening en algemene verlichting
redelijk zijn. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Een speciaal
formulier kunt u hier downloaden vanaf
www.huurcommissie.nl (zoek op ‘bezwaar
servicekosten’).

Als u nog geen half jaar geleden een
huurcontract bij UWOON heeft
ondertekend, kunt u de Huurcommissie
vragen om de huurprijs te beoordelen.
Dit gebeurt aan de hand van het
‘Woningwaarderingsstelsel’. Op grond
van die beoordeling kan de huurprijs
mogelijk worden verlaagd. Deze
regeling geldt de eerste zes maanden
na het ingaan van een nieuwe huur
overeenkomst. Neem voor meer
informatie contact op met de
Huurcommissie, telefoonnummer
0800 - 488 72 43 of kijk op
www.huurcommissie.nl (zoek op
‘huurprijs nieuw contract’).

Vragen?
Heeft u nog vragen over het betalen
van de huur? Neem gerust contact op
met UWOON.

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl

Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact).
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Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl
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