Maakt u kans op maatwerk?

Maatwerk Omnia Wonen
Voor veel mensen gaat de huur omhoog.
Maar sommige mensen hoeven niet meer huur te betalen.
Soms kan hun huur zelfs lager worden.
Dat is het maatwerk van Omnia Wonen.
Hier leest u of u kunt vragen om maatwerk.

?

Hulp nodig? U kunt bellen met Omnia Wonen.
Telefoonnummer: 0341 - 278 777

Voor u begint:

€

U moet weten wat uw netto huur is.
Dat is de huur zonder servicekosten.
Dit staat in de brief die u kreeg
over de verhoging van de huur.

?

U moet ook weten wat voor soort huis u huurt.
Maatwerk geldt alleen voor een ‘sociale huurwoning’.
Weet u niet of u een sociale huurwoning huurt?
Met een netto huur onder de 763 euro is dat vaak zo.
Wilt u het precies weten?
U kunt het opzoeken door hier te klikken.

€

U moet ook weten hoeveel geld u verdiende in 2021.
Wonen er meer mensen in uw huis?
Dan telt hun geld ook mee.
Het gaat om al het geld dat in uw huis wordt verdiend.
Omnia Wonen noemt dat het ‘huishoudinkomen’.
U kunt dat bedrag vragen aan de Belastingdienst.
Dat kan door hier te klikken.
U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0800 - 0543.
U krijgt dan een brief waarin staat wat uw huishoudinkomen is.

Maakt u kans op maatwerk?

€
U betaalt meer dan 763,47 euro netto huur

Er wonen 2 mensen
in uw huis

U woont alleen

€

€

U verdient minder dan
40.765 euro per jaar

Er wonen meer dan 2
mensen in uw huis

€

U verdient samen minder
dan 45.014 euro per jaar

€

€

U verdient samen minder
dan 45.014 euro per jaar

U kunt vragen om maatwerk.
Dan mag u misschien minder huur betalen.
Vraag dit aan bij Omnia Wonen.

€

Dit overzicht is bedoeld als hulpmiddel. Het kan zijn dat wij een fout hebben gemaakt. U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht

+

Maakt u kans op maatwerk?

€
U betaalt meer dan 678,66 euro netto huur,
maar minder dan 763,47 euro.

+

AOW

Een van u krijgt AOW

€

€

€

AOW

AOW

Meerdere bewoners
krijgen AOW

Geen van u krijgt AOW

€

U verdient samen minder
dan 32.075 euro per jaar

€

€

U verdient samen minder
dan 32.075 euro per jaar

€

€

U verdient samen minder
dan 32.200 euro per jaar

U kunt vragen om maatwerk.
Dan mag u misschien minder huur betalen.
Vraag dit aan bij Omnia Wonen.

€

Dit overzicht is bedoeld als hulpmiddel. Het kan zijn dat wij een fout hebben gemaakt. U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht

Er wonen meer dan 2 mensen in uw huis

Maakt u kans op maatwerk?

€
U betaalt meer dan 633,25 euro netto huur,
maar minder dan 678,66 euro.

Er wonen 2 mensen in uw huis

AOW

AOW

AOW

AOW

AOW

U krijgt geen
AOW

U krijgt AOW

Geen van u
krijgt AOW

Een van u
krijgt AOW

U krijgt beiden
AOW

€

€

U verdient
minder dan
23.725 euro
per jaar

U verdient
minder dan
23.650 euro
per jaar

€

€

Samen krijgt
u minder dan
32.200 euro
per jaar

€

€

U verdient samen minder dan
32.075 euro per jaar

U kunt vragen om maatwerk.
Dan mag u misschien minder huur betalen.
Vraag dit aan bij Omnia Wonen.

Dit overzicht is bedoeld als hulpmiddel. Het kan zijn dat wij een fout hebben gemaakt. U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht

U woont alleen

