
Een huurwoning en Corona
Corona verandert veel in ons leven, voor sommige huurders ook financieel. 
In dit overzicht laten we zien welke regelingen er dan zijn. 

U vraagt dit 
aan bij 
Volkshuisvesting.

Wat is uw 
situatie?

Wat is de 
maatregel?

Waar kunt u 
terecht?

Wat heeft 
u nodig?

Wat zijn de 
voorwaarden?

Waarmee kan Volkshuisvesting 
u helpen?

Uw inkomen 
is minder en 
u krijgt 
huurtoeslag 

Uw inkomen is 
minder en uw 
huur (de kale 
huur + de 
servicekosten) 
is te hoog om 
huurtoeslag te 
krijgen.

U huurtoeslag 
wordt opnieuw 
berekend

Huurverlaging 
om zo wel 
huurtoeslag te 
kunnen 
aanvragen.

U doet dit online 
www.toeslagen.nl

Digi-d met inlog
en het verwachtte 
inkomen 2020

U heeft op dit moment al huurtoeslag Wij helpen u graag bij het aanvragen 
van uw aangepaste huurtoeslag.

Huurverlaging kan het hele jaar door 
aangevraagd worden. 

Uw huur is hoger dan € 737,14. 

Het gezamenlijke inkomen van alle 
volwassen personen is lager dan: 
• 1 persoons € 15.500,-
• 2 persoons € 26.500,-
• 3 persoons of meer € 33.500,-

Samen met u kijken of we of u in 
aanmerking komt voor huurverlaging. 

Via onze website vindt u een 
voorbeeldbrief om het aan te vragen.

Wij helpen u graag bij het aanvragen 
van huurtoeslag. 

Doe een check op de website van 
woonbond. 

Huurbevriezing
Om huurtoeslag 
aan te kunnen 
vragen.

Huurbevriezing 
om recht op 
huurtoeslag aan 
te vragen.

Uittreksel BRP 
(gemeente)

Van alle 
volwassen 
inwoners: 

• een formulier 
inkomens 
verklaring 
belastingdienst

• bewijsstukken
recent inkomen 
zoals salaris-
stroken en/of 
uitkerings-
specificatie

Samen met u kijken of u in aanmerking 
komt voor huurbevriezing.  

Via onze website vindt u 
voorbeeldbrieven om het aan 
te vragen. 

Doe een check op de website van 
woonbond. 

Samen met u kijken of u in aanmerking 
komt voor huurbevriezing.  

Via onze website vindt u 
voorbeeldbrieven om het aan 
te vragen. 

Doe een check op de website van 
woonbond. 

Huurbevriezing moet u aanvragen 
voor 1 juli en moet elk jaar opnieuw 
aangevraagd worden. 

Huishoudens met een kale huurprijs 
hoger dan € 737,14.

Het gezamenlijke inkomen van alle 
volwassen personen ligt tussen: 
• 1 persoons € 15.500,- en €27.000,-
• 2 persoons € 26.500,- en €37.000,-
• 3 persoons of meer € 33.500,- 

en € 43.500,-

Huurbevriezing moet u aanvragen 
voor 1 juli en moet elk jaar opnieuw 
aangevraagd worden. 

Huishoudens met een kale huurprijs 
hoger dan: 
• 1 en 2 persoons huishoudens € 619,01
• 3 persoons huishouden of meer € 663,40

Het gezamenlijke inkomen van alle 
volwassen personen is lager dan: 
• 1 persoons € 15.500,-
• 2 persoons € 26.500,-
• 3 persoons of meer € 33.500,-
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