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In onze complexen worden 304 woningen door UCP IV Coöperatief U.A. verhuurd: 

• 236 gereguleerde (sociale huur) woningen, en 

• 68 geliberaliseerde, vrije sector huurwoningen, inclusief leegstand. 

Eerder hebben wij u met de Informatiebrief van 18 februari 2020 en de daarop volgende 

Nieuwsflits van 17 maart 2020 geïnformeerd over de komende huurverhogingen. 

Beide zijn op onze website geplaatst. 

 

Het is u bekend dat wij lid zijn van de Woonbond.  

De Woonbond brengt jaarlijks een Huurwijzer uit. 

Onze betalende leden (thans 152) ontvangen deze Huurwijzer hierbij. 

 

Het weekbericht van de Woonbond meldt op 3 april 2020 hierover: 

 

De jaarlijkse huurverhoging in Huurwijzer 1 

De jaarlijkse huurverhoging staat weer centraal in de eerste Huurwijzer van dit 

jaar. Maar ook de opbrengsten van het Sociaal huurakkoord voor huurders1, de 

coronacrisis en de energietransitie komen aan bod. 

In Huurwijzer 1 lees je alles over de regels voor de maximale huurverhoging in 2020. 

Huren van sociale huurwoningen mogen dit jaar omhoog met 5,1% (voor lagere inko-

mens) en met 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger.  

Check je huurverhoging 

In Huurwijzer kun je in een stroomschema checken of het huurverhogingsvoorstel klopt. 

Voor wie dat liever online wil doen, heeft de Woonbond zijn online huurverhogings-

check(externe link) aangepast op de regels voor 2020. 

Let op. Bij die check worden méér zaken opgenomen/meegeteld, dan door onze ver-
huurder/beheerder werden gebruikt. UCP/Van ’t Hof gebruikte voor de berekening 
van de WWS-punten, gereguleerd, sociale huursector (zie eerdere specificatie):  

1. Oppervlakte van woonruimten in m2 
2. Oppervlakte overige ruimten in m2 
3. Aantal verwarmde vertrekken 
4. Het energielabel (D) 

 
1 Onze verhuurder (UCP) is geen partner bij het Sociaal Huurakkoord. Is commercieel belegger. 
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5. Keuken, aanrecht 2m + 
6. Sanitair, voorbeeld 1 toilet, 2 wastafels en douche 
7. Privé-buitenruimten - balkon of terras 

En punten voor de WOZ-waarde (u inmiddels bekend door de Regionale Belasting-
groep).  
 
Voor het gebruikte overzicht, zie de Excel-sheet op onze website (Menu Huren 2020). 
Advies: Vraag een WWS-specificatie bij Van ’t Hof-Rijnland. 

 

Huurverhogingen in de vrije sector 

De Huurwijzerspecial biedt ook informatie voor huurders in de vrije (geliberali-

seerde) sector die met huurverhogingen te maken krijgen. Voor hen gelden meestal 

de afspraken over de huurverhoging die in het huurcontract staan. 

Coronacrisis 

Verder vertelt Woonbonddirecteur Paulus Jansen in Huurwijzer naar aanleiding 

van de coronacrisis welke maatregelen er voor huurders genomen (moeten) wor-

den. Overigens neemt hij in zijn column ook afscheid van de Huurwijzerlezers om-

dat hij, na twee strijdbare jaren bij de Woonbond, met pensioen gaat. 

Vaste rubrieken 

Zoals altijd zijn in 'Om te beginnen' nieuwtjes op het gebied van huren en wonen 

te vinden. ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er 

weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, voor de liefhebbers is er de traditio-

nele puzzel en in ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’ luchten huurders hun 

hart. In het 'Ledenpanel' de uitslag van een enquête naar gemeenschappelijk wo-

nen. Driekwart van de deelnemers aan het ledenpanel zou (misschien) wel gemeen-

schappelijk willen wonen. 

Let op: De inhoud van deze Huurwijzer, die eind maart naar de drukker ging, 

is gebaseerd op de stand van zaken toen. Maar die stand van zaken verandert 

tijdens de coronacrisis van dag tot dag. De meest recente informatie vind je 

op www.woonbond.nl. 
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