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Huurdersavond 2019
Op 6 juni organiseert SHOW huurdersbelangen
voor alle huurders van Omnia Wonen haar
jaarlijkse huurdersavond.

Er zijn deze avond ook een drietal interessante
sprekers.
Directeur-bestuurder Monique Govers zal
spreken over een fusie. Jeroen Demmers en
Patrick Vos van Omnia Wonen zullen u
informeren over een snellere en nieuwe
bouwwijze van woningen.
Ons bestuurslid Arie Bal (voormalig directeur
van een zorgcentrum) zal een presentatie

Huurverhoging
2019.

De huuraanzegging is
bij u binnengekomen
en de hoogte is
afhankelijk van diverse
factoren.

Sociale huur:
Huishoudinkomen t/m
€ 42.436 of
huishouden  4 of meer
personen of AOW
Maximaal 1,85%

Huurdersavond 2019



verzorgen over de nieuwe visie op Wonen,
Welzijn en Zorg.
Verder zijn er vele nieuwe ontwikkelingen in
2019 geweest waar we u over willen
informeren en belangrijke onderwerpen die u
als huurder aangaan.

Bij binnenkomst ontvangt u als huurder een lot
(1 per woning) waarmee in 3 rondes
aantrekkelijke prijzen zijn te winnen zoals een
32 inch Solara TV, een Inventum Airfreyer en
een Lenovo tablet.

Bijna alle informatie kunt u, samen met verslag
van de vorige huurdersavond, terugvinden op
onze website.
De stukken kunt u ook een half uur voor het
begin van de avond inzien.
Vragen die u op de huurdersavond wilt stellen
graag vooraf via mail bekend stellen bij de
secretaris.

Genoeg interessante onderwerpen om tijdens
de bijeenkomst, of achteraf onder het genot
van een drankje, te bespreken.
Reiskosten worden vergoed en u wordt
verzocht om uw aanwezigheid kenbaar te
maken in verband met de locatie en
verzorging.

(afgetopt op de
streefhuur)

Sociale huur:
Huishoudinkomen
boven  42.436
Maximaal 5,6%
(afgetopt op
markthuur)

Vrije Sector:
Maximaal 2,6%
(afgetopt op de
markthuur)

Overige:
Kamers of
woonwagens &
standplaatsen of
garages of
parkeerplaatsen 1,6%

Voor uitleg over
streefhuur en
dergelijke lees verder
op de website

We hopen u te zien op 6 juni in Harderwijk, kijk voor informatie op 
www.showhb.nl

https://www.showhb.nl/nieuws/hoe-komen-we-tot-de-huurverhoging-2019/
http://www.showhb.nl/


Secretaris en
PR-lid

Postadres:
Secretarie SHOW
Klaproosmeen 72
3844 PK Harderwijk
h.kost@showhb.nl

Meer weten?
Bezoek dan snel onze
webstie voor meer
informatie.
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