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Service-abonnement gewijzigd
Wij hebben het service-abonnement gewijzigd, 
zodat dit voor alle huurders per 1 juli 2015 
hetzelfde is. Vanaf 1 juli 2015 kost het 
service-abonnement € 4,54 per maand (€ 3,75 
excl. BTW). 

Heeft u op dit moment zo’n abonnement? Dan 
ziet u deze bedragen op de huurverhogings-
brief bij deze flyer. Voor meer informatie over de 
wijzigingen kunt u terecht op onze website. 

Heeft u interesse in het abonnement?
Het service-abonnement biedt veel voordelen, 
omdat kleine reparaties gratis voor u worden 
gedaan. Zonder service-abonnement moet u 
deze reparaties zelf betalen. Heeft u nog geen 
abonnement, maar bent u wel geïnteresseerd? 
U kunt dan het abonnement bij ons afsluiten 
via het aanvraagformulier op onze website 
www.groenwest.nl (Ik ben huurder > service- 
abonnement).

Wijziging servicekosten
Als gevolg van een aanpassing in ons service-
kostenbeleid is een aantal soorten servicekos-
ten gewijzigd per 1 juli 2015. 
Zo vervallen de servicekosten voor het ontstop-
pen van de riolering en het schoonmaken van 
de dakgoot. Deze kosten zijn per 1 juli voor 
rekening van GroenWest en de service is voor 
alle huurders beschikbaar. U ziet eventuele 
wijzigingen in de huurprijs van uw woning terug 
in uw huurverhogingsbrief. Voor een toelichting 
op de wijzigingen kunt u ook terecht op onze 
website.

Korting automatische incasso vervalt
Een aantal huurders ontving een korting van 
€ 1,00 bij automatische incasso. Deze korting 
komt per 1 juli a.s. te vervallen. 



Huurverhoging 1% 
voor lage en middeninkomens
De huishoudens met een laag en middeninkomen 
(jaarinkomen beneden € 43.786,- peildatum 
2013) krijgen dit jaar een huurverhoging van 1%, 
gelijk aan de inflatie. De afgelopen twee jaar 
hebben deze huishoudens een huurverhoging 
boven inflatie gekregen. 

Huurverhoging 5% 
voor hoge inkomens
Net als voorgaande jaren maakt GroenWest ook 
dit jaar gebruik van de mogelijkheid voor inkomens- 
afhankelijke huurverhoging voor de huishoudens 
met een inkomen boven € 43.786,-. De huur-
verhoging voor deze groep wordt 5%. Wij willen 
voor deze groep huurders een huurprijs die 
overeenkomt met de markthuur van de woning. 

Wonen betaalbaar houden
Een belangrijk signaal van 
Huurdersvereniging Weidelanden
U leest het overal: de gevolgen van de econo-
mische crisis zijn voor veel huishoudens nog 
duidelijk merkbaar in hun financiën. Veel mensen 
kijken hoe ze met minder geld rond kunnen 
komen. Ook wij als woningcorporatie zijn daarmee 
bezig. Daarnaast maakt de Huurdersvereniging 
Weidelanden zich er hard voor om het wonen 
betaalbaar te houden. 

Jan Peltenburg, voorzitter van HV Weidelanden: 
“Wij vertegenwoordigen de belangen van de huur-
ders en maken ons, net als GroenWest, zorgen 
over de betaalbaarheid. Wij hebben dan ook een 
duidelijk signaal afgegeven richting GroenWest 
om de betaalbaarheid van het wonen hoog op de 
agenda te zetten en te kiezen voor een beperkte 
huurverhoging voor de lage en middeninkomens. 
Het stemt ons positief dat GroenWest het besluit 
heeft genomen om de huurverhoging van dit jaar 
voor deze groepen huurders beperkt te houden.”

Wat doen wij met de huurinkomsten?
Misschien vraagt u zich wel eens af wat er 
gebeurt met de huur die wij van u ontvangen. 
Het grootste deel van de huurinkomsten 
investeren wij weer in ons bezit: in goed 
onderhoud van onze woningen, in het energie-
zuinig maken ervan en in nieuwbouw. 

Zuinig omgaan met energie is een actueel 
onderwerp in onze samenleving. Ook vanuit 
de steeds luider wordende discussie over 
betaalbaarheid. Een energiezuinige woning zorgt 
voor lagere woonlasten, nu en in de toekomst. 
GroenWest wil hier ook een bijdrage aan 
leveren. Een deel van de huurinkomsten 
gebruiken wij dan ook om onze bestaande 
woningen gemiddeld naar een energielabel 
B te brengen. Dit doen we door de woningen 
beter te isoleren en in een aantal gevallen 
zonnepanelen te plaatsen, zoals bijvoorbeeld 
bij de Zilverschoon in Abcoude. En daar gaan 
we de komende jaren mee door! 

Onderhoud en nieuwbouw
Ook gebruiken wij huurinkomsten om te inves-
teren in onderhoud en nieuwbouw. Zo zijn er 
meerdere projecten (groot) onderhoud in volle 
gang of gaan binnenkort van start, waaronder 
De Ness in Linschoten, Camphuysenstraat / 
Dorpsstraat in Vleuten en Kerspelstraat / 

Markestraat / Margrietstraat in Mijdrecht. Eind 
maart hebben we de nieuwe huurappartementen 
op Defensie-Eiland in Woerden opgeleverd en 
naar verwachting wordt in het najaar van dit 
jaar de nieuwbouw van 24 sociale huurwoningen 
aan De Hazelaar en De Meidoornhofjes in 
Woerden opgeleverd. In het appartementen-
complex komt op de begane grond een 
eerstelijnsgezondheidscentrum. 

Brandveiligheid
Naast het onderhoud, de nieuwbouw en alle 
duurzaamheidsmaatregelen besteden wij ook 
aandacht aan de brandveiligheid van uw 
woning. In 2015 en 2016 willen wij alle woningen 
die nog geen rookmelders hebben, alsnog 
voorzien van rookmelders om zo uw veiligheid 
in de woning te bevorderen.

Meer weten over de huurverhoging? 
Wij hebben voor u een aantal belangrijke en 
nuttige onderwerpen over de huurverhoging op 
een rij gezet. Hiervoor kunt u terecht op onze 
website www.groenwest.nl. Mocht de informatie 
die u zoekt er niet tussen staan, dan kunt u: 
• een e-mail sturen naar: 
 huurverhoging@groenwest.nl
• ons bellen: 088 012 00 00

Een beperkte huurverhoging. Een 

duidelijke keuze voor betaalbaarheid.

GroenWest kiest dit jaar voor een 

beperkte huurverhoging van 1%. 

Zo willen wij een bijdrage leveren aan 

de betaalbaarheid van onze woningen. 

Steeds meer huishoudens hebben 

namelijk moeite om de huur te 

betalen. Daarbij hebben we duidelijk 

gekozen voor onze doelgroep, de 

huishoudens met een inkomen 

beneden € 43.786,-. Voor de groep met 

een inkomen daarboven zetten wij 

de lijn door van de afgelopen jaren. 

De keuze voor een beperkte huur-

verhoging voor de doelgroep is 

mogelijk omdat wij onze middelen 

efficiënter inzetten, onder meer door 

de reorganisatie. Door scherp te zijn 

op onze interne kosten kunnen we 

meer middelen ter beschikking 

stellen voor de volkshuisvesting. Daar-

door kunnen we ook blijven investeren 

in het onderhoud en het energiezuinig 

maken van onze woningen. 

Met de huurinkomsten kan 
GroenWest (blijven) investeren 
in uw woning en die van uw buren!


