
van
 € 633,26

t/m 
€ 678,66

van
€ 678,67

t/m
 763,47

vanaf
€ 763,48

Huidige netto 
huurprijs 

Wat is het totale inkomen 
van jouw gezin? 
Het inkomen van inwonende 
kinderen tel je hiervoor niet mee. 
Het inkomen van een 
medehuurder wel.

Uit hoeveel 
personen
bestaat je 
gezin?

Woon je een sociale huurwoning? Kijk of je 
huurbevriezing of huurverlaging kunt aanvragen

Tot en met 
€ 16.517

Van
€ 16.518 t/m € 28.782

Vanaf
€ 28.783

1 persoon

2 personen

Tot en met
€ 28.234

Van
€ 28.235 t/m € 39.428

Vanaf 
€ 39.429

Tot en met
€ 35.697

Van
€ 35.698 t/m € 46.343

Vanaf
€ 46.344

3 of meer
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Drie voorwaarden die belangrijk zijn om 
huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen
• je bent hoofdbewoner (jouw naam staat op het 
   huurcontract)
• je woont al minstens 6 maanden relatief duur
• je hebt de pensioensleeftijd bereikt en woont 
   relatief duur (de periode van 6 maanden telt 
   dan niet mee).

Let op als de huur van jouw woning in de hoogste groep valt!
Is de huur van jouw woning hoger dan € 752,33? En heb je recht op 
huurtoeslag? Dan moet je de rekenhuur gebruiken in plaats van de 
netto huur uit dit schema. Je kunt dan misschien gebruikmaken van 
een soepelere regeling. Op www.toeslagen.nl kun je uitrekenen wat 
de rekenhuur is en of je huurtoeslag kunt krijgen.

Wil je wat meer uitleg over huurverlaging of huurbevriezing? Of kun je hier wat hulp bij gebruiken? 
Neem dan vooral contact met ons op.  #WIJ helpen je graag!
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 € 633,25
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