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Huurprijzen per 1 juli 2020 
 

Van ’t Hof-Rijnland informeerde ons -namens de eigenaar UCP Coöperatief IV U.A.- van-

daag over de huurprijsverhogingsvoorstellen, die u binnenkort zult ontvangen.  

 

“Voor de complexen in Schiedam hebben we de indexsoorten in de diverse contracten 

van de huurders. Deze indexsoorten kunnen enigszins verschillen (de benaming, uiter-

aard niet waar ze voorstaan) met vorig jaar.  

• WWS- Punten (gereguleerd) (236 woningen) 

• CPIM4+20 (geliberaliseerd 10 woningen) 

• CPIM4+40 (geliberaliseerd 11 woningen) 

• CPIM4+50 (geliberaliseerd 47 woningen) inclusief huidige leegstand. 
 

Hierboven staan tussenhaakjes het aantal woningen welke op dit moment deze index-

code hebben.  

 

WWS- Punten; 

• De maximale huurverhoging tot en met een inkomen van € 43.574 is gelijk aan 

5,1% (2,6% inflatie + 2,5 procentpunt). 

• De maximale huurverhoging boven een inkomen van € 43.574 is gelijk aan 6,6% 

(2,6% inflatie + 4,0 procentpunt) 

Verhuurder is van plan om de inkomensverklaringen op te vragen bij de Belastingdienst. 

 

Er zal afgetopt worden op de maximale redelijke huurprijs. 

De liberalisatiegrens is gestegen van € 720,42 naar € 737,14. Deze stijging ziet u dan 

ook weer terug in de maximaal redelijke huur behorende bij de WWS punten. 

 

Gemiddeld gaan de huurders van de gereguleerde huurcontracten een huurverhoging 

krijgen van 3,53% 

Dit is nog wel zonder de toevoeging van de huishoudverklaringen en dus van huurders 

die boven de € 43.574 verdienen.  

 

Naast dat de liberalisatiegrens is verhoogd, speelt ook de verhoging van de WOZ waarde 

een rol. Deze is bijna overal met ca. € 20.000,- verhoogd. 

Nieuwsflits 17 maart 2020 
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Geliberaliseerd: 

 

CPIM4+20 

Hierbij wordt het huurcontract gevolgd, namelijk CPI cijfer 1,6% + max 2% 

Dit houdt in dat deze huurcontracten een verhoging krijgen van 3,6% 

 

CPIM4+40; 

Hierbij wordt het huurcontract gevolgd, namelijk CPI cijfer 1,6% + max 4% 

Dit houdt in dat deze huurcontracten een verhoging krijgen van 5,6% 

 

CPIM4+50; 

Volgens het huurcontract mogen we hier verhogen met CPI cijfer 1,6% + max 5%. 

Verhuurder zal hier verhogen met 4% i.p.v. de toegestane 6,6%” 

 

 

Graag verwijzen wij (de HBV) naar onze eerdere Informatiebrief van 18 februari 2020. 

 


