Tabel voor bewoners van de Zuiderspoorflat die nu een kale huurprijs hebben tot €409,Ja, voor actuele huurprijs

Ja, met behoud
van huidige huur

U komt niet in aanmerking
voor deze woning

1

2

3

Terugkeer naar nieuwbouw
appartementen*
Nieuwbouw
appartement

4

5

Terugkeer naar nieuwbouw
eengezinswoningen*

Nieuwbouw
appartement

Nieuwbouw
eengezinswoningen

Nieuwbouw
eengezinswoning

circa
€ 628,-

circa
€ 710,-

6

7

8

9

Herhuisvesting in bestaande woningaanbod Domijn

Woning met huurprijs

Woningen met
huurprijs van

Woning met
huurprijs van

Woning met
huurprijs van

Woning met
huurprijs vanaf

€409 ,92 t/m € 586,68

€ 586,68 t/m € 628,76

€ 628,76 t/m € 710,68

€ 710,68

Doelgroep
circa
65m 2

voor €circa
620, -

Jongeren tot 23 jaar met huurtoeslag
(inkomen ) € 22100 (1 persoon) of inkomen
) € 30050 (2 of meer personen)

B

1 persoonshuishoudens ouder dan 23 jaar met
recht op huurtoeslag (inkomen ) € 22100)

Ja, met een huurprijs
van € 586,- als u door
deze verlaging recht
krijgt op huurtoeslag.
Anders geldt voor u de
actuele huurprijs.

2 persoonshuishoudens met recht op huurtoeslag
(inkomen ) € 30050)

Ja, met een huurprijs
van € 586,- als u door
deze verlaging recht
krijgt op huurtoeslag.
Anders geldt voor u de
actuele huurprijs.

D

voor

circa
€ 710,-

€409 ,92

Ja, we passen huurprijs
tijdelijk aan tot € 409
tot huurder 23 jaar
wordt. Daarna geldt
actuele huurprijs.

A

80C

circa
75m2

3 of meer persoonshuishoudens met recht op
huurtoeslag (inkomen ) € 30050)

E

1 persoonshuishoudens zonder recht op
huurtoeslag (inkomen > € 22100, maar ) € 35739)

We gaan graag met
u in gesprek over de
mogelijkheden.

F

2 of meer persoonshuishoudens zonder recht op
huurtoeslag (wel doelgroep, inkomen
> € 30050 maar ) € 35739)

We gaan graag met
u in gesprek over de
mogelijkheden.

G

Huishoudens met inkomen
> € 35739 maar ) € 39874

10H

Huishoudens met inkomen
> € 39874 maar ) € 45000

I

Huishoudens met inkomen
> € 45000

Als uw situatie door onze sloopplannen veel ongunstiger wordt volgens deze tabel, neemt u dan vooral contact
met ons op. Samen kijken we of we tot een passende oplossing komen!
Voor het huren bij Domijn gelden onze algemene voorwaarden en huurregels. U vindt ze op www.domijn.nl
We hebben dit schema met zorgvuldigheid gemaakt. Mochten er toch fouten of onjuistheden in staan, dan passen wij deze zo snel mogelijk aan. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

*Bovenstaande prijzen zijn een indicatie. Onze nieuwbouwplannen werken we nog verder uit.

Tabel voor bewoners van de Zuiderspoorflat die nu een kale huurprijs hebben tussen
de €409,- en €586,Ja, voor actuele huurprijs

Ja, met behoud
van huidige huur

U komt niet in aanmerking
voor deze woning

1

2

3

Terugkeer naar nieuwbouw
appartementen*
Nieuwbouw
appartement

Doelgroep

circa
65m 2

voor €circa
620, -

voor

5

Terugkeer naar nieuwbouw
eengezinswoningen*

Nieuwbouw
appartement
circa
75m2

4

circa
€ 710,-

Nieuwbouw
eengezinswoningen

Nieuwbouw
eengezinswoning

circa
€ 628,-

circa
€ 710,-

6

7

8

9

Herhuisvesting in bestaande woningaanbod Domijn

Woning met huurprijs
€409 ,92

Woningen met
huurprijs van

Woning met
huurprijs van

Woning met
huurprijs van

Woning met
huurprijs vanaf

€409 ,92 t/m € 586,68

€ 586,68 t/m € 628,76

€ 628,76 t/m € 710,68

€ 710,68

Ja, we passen huurprijs
tijdelijk aan tot € 409
tot huurder 23 jaar
wordt. Daarna geldt
actuele huurprijs.

A

Jongeren tot 23 jaar met huurtoeslag
(inkomen ) € 22100 (1 persoon) of inkomen
) € 30050 (2 of meer personen)

B

1 persoonshuishoudens ouder dan 23 jaar met
recht op huurtoeslag (inkomen ) € 22100)

Ja, met een huurprijs
van € 586,- als u door
deze verlaging recht
krijgt op huurtoeslag.
Anders geldt voor u
de actuele huurprijs.

C

2 persoonshuishoudens met recht op huurtoeslag
(inkomen ) € 30050)

Ja, met een huurprijs
van € 586,- als u door
deze verlaging recht
krijgt op huurtoeslag.
Anders geldt voor u
de actuele huurprijs.

80

D

3 of meer persoonshuishoudens met recht op
huurtoeslag (inkomen ) € 30050)

E

1 persoonshuishoudens zonder recht op
huurtoeslag (inkomen > € 22100, maar ) € 35739)

We gaan graag met
u in gesprek over de
mogelijkheden.

F

2 of meer persoonshuishoudens zonder recht op
huurtoeslag (wel doelgroep, inkomen
> € 30050 maar ) € 35739)

We gaan graag met
u in gesprek over de
mogelijkheden.

G

Huishoudens met inkomen
> € 35739 maar ) € 39874

10H

Huishoudens met inkomen
> € 39874 maar ) € 45000

I

Huishoudens met inkomen
> € 45000

Als uw situatie door onze sloopplannen veel ongunstiger wordt volgens deze tabel, neemt u dan vooral contact
met ons op. Samen kijken we of we tot een passende oplossing komen!
Voor het huren bij Domijn gelden onze algemene voorwaarden en huurregels. U vindt ze op www.domijn.nl
We hebben dit schema met zorgvuldigheid gemaakt. Mochten er toch fouten of onjuistheden in staan, dan passen wij deze zo snel mogelijk aan. U kunt zich hieraan geen rechten ontlenen.

*Bovenstaande prijzen zijn een indicatie. Onze nieuwbouwplannen werken we nog verder uit.

