
Woonjournaal

EXTRA

60+ en 
huurder van
Woonstichting 
Valburg? 
Ontvang € 500,– 
verhuiskosten 
en mogelijk 
huurkorting!
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Denkt u weleens na over 

uw toekomst? Waar u dan zou 

willen wonen?

Want als we ouder worden, wordt 

het huis vaak te groot, het onder-

houd aan de tuin te zwaar en de 

afstand naar de supermarkt te ver. 

En dan kan het zomaar gebeuren 

dat we ons ongelukkig voelen in 

ons eigen (t)huis. Laat het niet 

zover komen! Denk tijdig na over 

verhuizen naar een beter geschikte 

woning en neem contact met ons 

op. Met ‘Goed Wonen voor 60+’ 

helpen wij u graag verder!

Comfortwoningen: 

Goed wonen voor 60+

Wist u al dat wij comfortwoningen 

verhuren? Woningen die om ver-

schillende redenen zeer geschikt 

zijn voor oudere bewoners? Want 

wie 60+ is, stelt andere eisen aan 

een woning dan jongeren.

Comfortwoningen hebben een 

aantal pluspunten ten opzichte van 

‘gewone’ huurwoningen. Hierdoor 

zijn ze zeer geschikt voor bewo-

ning door 60-plussers. 

Verhuizen biedt voordelen

Wij maken het bewoners van 60+ 

graag gemakkelijk om naar een 

comfortwoning te verhuizen. We 

slaan daarmee twee vliegen in een 

klap: oudere bewoners vinden een 

beter bij hun wensen en behoeften 

passende woning. En met de vrijko-

mende eengezinswoning kunnen we 

nieuwe, jongere huurders blij maken.

Korting op de huurprijs

Als de huurprijs na verhuizing 

hoger is dan de huur voor de ‘oude’ 

woning, dan kan dat voor problemen 

zorgen. Daarom geldt een kortings-

regeling voor huurders van 60 jaar 

en ouder die een verhuizing en/of 

een hogere huurprijs voor de nieuwe 

woning niet aankunnen.

Verhuizen als u 60+ bent

Zo werkt de kortingsregeling

Gedurende het eerste jaar na ver-

huizing geldt dezelfde huurprijs als 

voor de verlaten woning. U betaalt 

tijdens dit jaar dus niet meer huur.

Vanaf het tweede jaar wordt de helft 

van het verschil tussen de huur van 

de verlaten woning en de nieuwe 

woning als extra huur gevraagd. U 

betaalt nog steeds niet de volledige 

huurprijs voor de woning, u houdt 

korting op de huurprijs. 

Echter de jaarlijkse huurverhoging 

berekenen wij wel aan u door. En 

mocht u aanpassingen wensen dan 

kan daar ook een huurverhoging 

tegenover staan.

Verhuispremie

Bewoners van 60+ (huurders van 

Woonstichting Valburg) die verhui-

zen naar een comfortwoning  krijgen 

e 500,- verhuiskostenvergoeding.

Begeleiding

Wij helpen u bij het zetten van de 

juiste stappen voor uw verhuizing. 

We geven informatie over het 

woningaanbod en de mogelijk-

heden om zelf te zoeken. Onze 

dienstverlening varieert van een 

oriënterend gesprek tot begelei-

ding bij het vinden van een andere 

woning. Samen met u brengen we 

uw woonwensen in kaart. En als 

u belemmeringen ervaart om te 

verhuizen, kijken we samen met u 

naar mogelijke oplossingen.

Wie kan gebruik maken van 

deze verhuisvoordelen?

De verhuisvoordelen gelden alleen 

als de volgende voorwaarden op u 

van toepassing zijn:

 VOORDELEN VAN EEN 

COMFORTWONING

• Badkamer, keuken, 

woonkamer en slaapkamer 

liggen gelijkvloers

• Brede deuren in de hele 

woning

• Ruime badkamer (op de 

 BG /gelijkvloers)

• Voorzieningen zijn in 

 de buurt

 VOORDELEN VAN

 VERHUIZEN

• Korting op de huurprijs

• e 500,- verhuispremie

• Wonen in een 

comfortwoning

• Begeleiding

Voordeel: verhuizende 60-plussers 
kunnen korting op de huurprijs krijgen!
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 VOORWAARDEN OP 

 EEN RIJ

• U bent 60 jaar of ouder.

• U woont in een eengezins-

woning van Woonstichting 

Valburg en deze woning 

komt vrij als u verhuisd.

• U staat ingeschreven 

als woningzoekende bij 

Woonstichting Valburg óf u 

schrijft zich alsnog in (gratis 

voor 60+ huurders van 

Woonstichting Valburg!).

• U heeft geen betalings-

achterstand.

• U heeft geen overlastdossier

• Uw (gezamenlijk) inkomen is

 niet hoger dan e 36.798,- 

(per 1.1.2018).

• Wij kunnen u de woning 

passend toewijzen. Op 

 www.wstvalburg.nl vindt 

u uitleg over wat passend 

toewijzen inhoudt. 



Bezoek

Wageningsestraat 45

6671 DB Zetten

Contact

0488 47 33 66

info@wstvalburg.nl

Meer informatie

www.wstvalburg.nl
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Ik wil verhuizen! 

Wat moet ik doen?

Wij publiceren al onze vrijkomende 

comfortwoningen op onze website 

www.wstvalburg.nl 

Bij de woning staat duidelijk 

vermeld dat het om een com-

fortwoning gaat en dat alle 

pluspunten en voorwaarden voor 

‘Goed Wonen voor 60+’ voor deze 

woning gelden. 

Geïnteresseerde 60-plussers 

kunnen zelf via de website op een 

woning reageren en daarbij aan-

geven dat ze gebruik willen maken 

van ‘Goed Wonen voor 60+’. 

Als er voor één comfortwoning 

meerdere kandidaten van 60+ zijn 

die voldoen aan alle voorwaarden, 

dan gaat degene met de langste 

woonduur voor.

Een comfortwoning Iets voor U?

Denk tijdig na over verhuizen naar een beter 
geschikte woning en neem contact met ons op.

Heeft u nog vragen? 

Wij helpen u graag verder!

Blijf niet met uw vragen zitten 

maar neem contact met ons op!  

U kunt met al uw vragen terecht 

bij Sietske Vrieling, 

tel. 0488-473364 (op maandag, 

dinsdag, donderdag of vrijdag-

ochtend) of via 

s.vrieling@wstvalburg.nl


