Toewijzing huurwoningen
Hoe werkt het?
(Prijspeil 2020)
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De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en
de verhuurders tot welke maximale huurprijs u mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte
en heet ‘passend toewijzen’. Hoe werkt passend toewijzen in de praktijk? In het schema hieronder ziet u op welke woningen u
kunt reageren. Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte.

Uitzonderingen
Het kan voorkomen dat u ook kunt reageren op woningen met een hogere huurprijs. Woningstichting Barneveld kiest er namelijk voor om alle woningen aan alle woningzoekenden aan te bieden. Als de huur hoger is dan de grens van de huurtoeslag en u
met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan verlagen we voor u de huur.

Woningen met een huurprijs boven € 737
Woningen met een huurprijs boven € 737 adverteren we via huiswaarts.nu. Bij deze woningen geldt meestal een minimaal
inkomen. Dit staat bij de advertentie vermeld.
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Reageren kan.
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Reageren kan. De huurprijs wordt verlaagd naar € 619 per maand.
*

Reageren kan. De huurprijs wordt verlaagd naar € 663 per maand.
Reageren kan, maar
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