
 

 

 

Wonen in De Erven 
Huurprijzen, inkomensgrenzen, toewijzingsvoorwaarden en 
veelgestelde vragen & antwoorden 
 
De verhuur van de 25 woningen in ‘De Erven’ van Hoef en Haag start op 
woensdag 20 mei. U kunt vanaf 20 mei tot en met dinsdag 2 juni 08.00 uur 
reageren via www.woningnetregioutrecht.nl. Vanwege de verschillende 
woningtypen en toewijzingsvoorwaarden maken wij voor de verhuur 
negen advertenties. Of u in aanmerking komt voor deze woningen is 
afhankelijk van de huurprijs, het aantal personen en het totaal inkomen. 
Woont u in januari 2021 ook in De Erven? 
 
 

Huur – Inkomenstabel 
Kale huurprijs Aantal personen Totaal belastbaar jaarinkomen 

€ 619 

1 
Maximaal € 39.055 

(inkomens t/m € 23.225* krijgen voorrang) 

2 
Maximaal € 39.055 

(inkomens t/m € 31.550** krijgen voorrang) 

3 en meer 
Maximaal € 39.055 

(inkomens t/m € 31.550** krijgen voorrang)   

€ 660, € 662 en 

€ 663 

1 Minimaal € 23.226* en maximaal € 39.055 

2 Minimaal € 31.551** en maximaal € 39.055 

3 en meer 
Maximaal € 39.055 

(inkomens t/m 31.550** krijgen voorrang) 

€ 675 
1 Minimaal € 23.226* en maximaal € 39.055 

2 Minimaal € 31.551** en maximaal € 39.055 

€ 695, € 710, 

€ 720 en € 725 
2 en meer Minimaal € 31.551** en maximaal € 39.055 

Vanaf de AOW-leeftijd gelden iets andere inkomensgrenzen, namelijk: 
* € 23.175 en € 23.176 in plaats van € 23.225 en € 23.226 (eenpersoonshuishouden)  
** € 31.475 en € 31.476 in plaats van € 31.550 en € 31.551 (meerpersoonshuishouden)  

 
 

Toewijzingsvoorwaarden 
• Of u op de woningen kunt reageren is afhankelijk van het inkomen en het aantal personen (zie 

de Huur - Inkomenstabel hierboven) en de leeftijd.  

− Type A: Deze driekamerwoningen zijn bestemd voor maximaal 4 personen. 

− Type B: Deze vierkamerwoningen zijn bestemd voor minimaal 2 en maximaal 6 personen. 

− Type C: Deze driekamerwoningen zijn bestemd voor maximaal 2 personen. 

• Alle woningen worden toegewezen op basis van de inschrijftijd (wachttijd) bij WoningNet, 
rekening houdend met de toewijzingsvoorwaarden: is het inkomen, aantal personen en leeftijd 
passend? 

• Bij toewijzing van alle woningen geldt dat urgentie geen voorrang geeft.  
  



 

 

 
 

Oppervlakte woningen 
Er zijn 6 hoekwoningen en 19 tussenwoningen en alle woningen hebben een voor- en achtertuin.  
U kunt kiezen uit drie verschillende woningtypen. 
 

Hoek- en tussenwoning 
Oppervlakte  

type A 
Oppervlakte  

type B 
Oppervlakte 

type C 

Totaal woonoppervlakte 97 110 103 

Woonkamer en keuken 23,8 32,2 45 

Slaapkamer 1 14,8 12,6 14 

Slaapkamer 2 10,1 8,9 - 

Slaapkamer 3 - 7,2 14,8 

Zolder 19 21,7 - 

Achtertuinen 40 51 - 80 65 - 75 

 
 

Voorrangsregelingen 
Lagere inkomens 
Bij woningen met een huurprijs tot en met € 663,- krijgen kandidaten met een lager inkomen 
voorrang op kandidaten met een hoger inkomen (zie de Huur – Inkomenstabel op pagina 1). 
Het gaat in totaal om 13 van de 25 woningen (zie de tabel op pagina 3). 
 

65-plussers 
De vier woningen type C (Cassiaerf 27 en 29 en Magnoliaerf 21 en 23) worden met voorrang 
toegewezen aan kandidaten in de leeftijd van 65 jaar of ouder.  
 

Jongeren t/m 29 jaar 
Vier woningen type A (Cassiaerf 17 en 19 en Mimosaerf 24 en 26) worden met voorrang 
toegewezen aan jongeren t/m 29 jaar.  
 

Lokaal woningzoekenden 
Bij toewijzing van 12 woningen krijgen inwoners van Vianen, Hoef en Haag, Everdingen, Hagestein 
en Zijderveld (‘lokaal woningzoekenden’) voorrang op andere woningzoekenden. In de tabel op 
pagina 3 staat er bij Voorrangsregelingen dan “Inwoners”. 
Deze inwoners moeten minimaal drie jaar onafgebroken op hun huidige woonadres ingeschreven 
staan. Als uw postcode in een van deze woonplaatsen valt, dan wordt deze voorrangsregeling bij 
uw registratie bij WoningNet Regio Utrecht automatisch verwerkt in de selectie.  
Bij reageren wordt niet direct gecontroleerd of u aan deze voorwaarden voldoet. Bij toewijzing van 
de huurwoning moet u dit wel aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (zie 
Toewijzingsprocedure). 
 

LET OP 
Iedereen mag reageren op de woningen. Kandidaten die aan de voorrangsregeling(en) voldoen 
krijgen voorrang op de overige woningzoekenden. Bij de voorrangsregelingen zijn de overige 
toewijzingsvoorwaarden nog steeds van toepassing, zoals het inkomen en de huishoudgrootte. 



 
 

 

Mag ik reageren op deze woningen?  
 

Woningtype type A 
tussenwoning 

type A 
tussenwoning 

type A 
tussenwoning 

type A 
tussenwoning 

type A 
hoekwoning 

type B 
tussenwoning 

type B 
hoekwoning 

type C 
tussenwoning 

type C 
hoekwoning 

Kale huurprijs € 619 * € 662 * € 660 * € 660 * € 725 € 695 - 710 € 720 - 725 660 * € 675  

Aantal woningen 2 2 4 3 1 6 3 2 2 

Voorrangsregelingen 
 

t/m 29 jaar 
Inwoners ** 

t/m 29 jaar Inwoners ** - Inwoners ** - Inwoners ** > 65 jaar 
> 65 jaar 

Inwoners ** 

Aantal personen 1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 4 2 t/m 6 2 t/m 6 1 t/m 2 1 t/m 2 

                

1 persoon               

inkomen < 23.225 JA X X X X X X X X 

inkomen 23.226 - 31.550 JA JA JA JA JA X X JA JA 

inkomen 31.551 - 39.055 JA JA JA JA JA X X JA JA 

                

2 personen               

inkomen < 23.225 JA X X X X X X X X 

inkomen 23.226 - 31.550 JA X X X X X X X X 

inkomen 31.551 - 39.055 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

                

3 personen of meer               

inkomen < 23.225 JA JA JA JA X X X X X 

inkomen 23.226 - 31.550 JA JA JA JA X X X X X 

inkomen 31.551 - 39.055 JA JA JA JA JA JA JA X X 

                

Cassiaerf 17 - 19   21 t/m 25  15 13 27 29 

Magnoliaerf    13 t/m 19   11 9 21 23 

Mimosaerf  24 - 26   28 16 t/m 22 14   
 

Bijzonderheden: *   Bij toewijzing krijgen lagere inkomens voorrang (zie Huur-Inkomenstabel op pagina 1).  
 **  Inwoners van Vianen, Hoef en Haag, Everdingen, Hagestein en Zijderveld krijgen voorrang bij toewijzing (zie Lokaal woningzoekenden) 



 

 

 
 

Huurprijs en servicekosten 
De ‘kale’ huurprijs van de woningen ligt tussen € 619,- en € 725,- per maand. Dit is de huurprijs 
exclusief maandelijkse servicekosten.  
De servicekosten bestaan uit een bijdrage voor het Glasfonds en Rioolfonds (totaal € 2,-). 
 
 

Huurtoeslag 
Voor alle woningen is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor 
huurtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Op de website van de 
Belastingdienst kunt u een proefberekening maken: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. 
 
 

Toewijzingsprocedure 
Vanaf maandag 8 juni ontvangen de eerste kandidaten van de wachtlijst (per advertentie) een 
voorlopige aanbieding en informatie over de verdere gang van zaken. De overige kandidaten 
krijgen eventueel een woning toegewezen als een geselecteerde kandidaat niet voldoet aan de 
toewijzingsvoorwaarden of de woning alsnog niet accepteert. Hierdoor kan het aanbieden van de 
woningen soms langer duren. 

 
Wat vragen wij van u? 
Krijgt u een woning aangeboden, dan moet u voor de definitieve toewijzing aantonen dat u aan de 
gestelde voorwaarden voldoet, zoals inkomen, huishoudgrootte en eventuele voorrangsregeling. 
Als kandidaat moet u daarom van uzelf en alle meeverhuizende volwassenen de volgende 
gegevens verstrekken: 

• Inkomensverklaring over 2018 of 2019. Deze inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de 
Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 05 43. Als uw inkomen afgelopen jaar aanzienlijk is 
gewijzigd, ook de jaaropgave(n) over 2019 en/of de laatste drie inkomstenspecificaties. 

• Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop staat aangegeven vanaf wanneer u 
op uw huidige adres woonachtig bent. Op dit uittreksel moet ook uw adreshistorie vermeld 
staan en het aantal personen dat er woont. 

• Verhuurdersverklaring, als u niet bij LEKSTEDEwonen huurt. 

• Heeft u een koopwoning? Overzicht waaruit blijkt dat u aan uw hypotheekbetalingen voldoet. 
 
 

Veel gestelde vragen & antwoorden 
Op welke manier kan ik zien op welke woningen ik mag reageren? 
Aan de hand van de hoogte van uw inkomen en de gezinsgrootte kunt u in de tabel op pagina 3 
zien op welke woningen u mag reageren. 
 

Hoeveel reacties mag ik plaatsen? 
Bij WoningNet mag u op twee advertenties reageren. Bij elke advertentie staat voor hoeveel en 
voor welke woningen de desbetreffende advertentie is 
 

Mijn inkomen is gewijzigd ten opzichte van de gegevens van de belastingdienst? 
Wanneer uw inkomen gedaald of gestegen is, dient u ervoor te zorgen dat deze gegevens juist 
vermeld staan bij uw inschrijving in WoningNet. Aan de hand van laatste jaaropgave(n) of 
inkomensspecificaties maken wij dan een berekening. 
 

Op welke woningen mag ik reageren als ik alleen sta ingeschreven? 
Bent u alleenstaand, dan kunt u op woningtype A en C reageren. Bij een aantal woningen type A 
krijgen jongeren tot en met 29 jaar voorrang. De woningtypen C worden met voorrang toegewezen 
aan 65-plussers. 
 

Op WoningNet zie ik niet alle 25 woningen staan. Hoe kan dat? 
Op WoningNet plaatsen wij negen groepsadvertenties. Per advertentie reageert u op één, twee, 
drie, vier of zes woningen tegelijk. Dit staat bij “Aantal woningen” in de tabel op pagina 3.  

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen


 

 

 
 
Op WoningNet zie ik niet 9 (groeps)advertenties staan. Hoe kan dat? 
Als u bent ingelogd op WoningNet dan ziet u alleen het passende woningaanbod. Dat zijn de 
woningen waarop u mag reageren op basis van uw inkomen, gezinsgrootte en leeftijd. Daardoor 
kan het zijn dat u niet alle woningen/advertenties ziet. Als u niet inlogt op WoningNet dan ziet u wel 
alle advertenties. Let op: dus ook de woningen waarop u (wellicht) niet mag reageren. 
 

Mag ik op zolder een tweede dakraam aanbrengen? 
Nee, daarvoor is geen voorziening in het dak aangebracht. Een zijde van de woning is vol gelegd 
met zonnepanelen. De andere zijde van de woning is al voorzien van een groot dakraam. 
 

Wanneer worden de woningen opgeleverd? 
Wij verwachten dat dit eind 2020 of begin 2021 wordt. Dit is wel afhankelijk van het weer, het 
bouwproces en andere omstandigheden. Daarom staat er in de brochure januari 2021. Over de 
exacte oplevering worden de nieuwe bewoners tijdig geïnformeerd. 
 

Zit er een gasaansluiting in de woning? 
Nee, deze is niet aanwezig. Dit is ook niet meer gebruikelijk bij nieuwbouw. 
 

Zijn elektrische radiatoren niet erg duur in gebruik?  
Doordat de woning optimaal is geïsoleerd zijn de stookkosten van elektrische radiatoren met de 
opwekking/opbrengst van de zonnepanelen niet veel anders dan met een CV-ketel op gas.  
 

Is er stroom in de berging?  
Ja, deze is aanwezig en aangesloten op de elektra van de woning  
 

Mag ik de beukenhaag laten vervallen of na oplevering vervangen voor iets anders? 
Nee, dit is niet mogelijk en ook niet toegestaan. De erfafscheidingen zijn een onderdeel van de 
bouwvergunning en bewust als beeldbepalend element gekozen. Erfafscheidingen zoals de 
beukenhaag en het hekwerk mogen niet worden gewijzigd. 
 

Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik die stellen? 
Wij helpen u graag. U kunt ons dagelijks bellen op (0347) 37 20 20. U kunt uw vraag ook mailen 
naar info@lekstedewonen.nl. Dan beantwoorden wij die via de email of bellen u terug: vergeet 
daarom niet uw telefoonnummer te vermelden. 
 
 

Reageren? 
De verhuurbrochure en plattegronden van de woningen kunt u downloaden op 

www.lekstedewonen.nl.  
Reageren is alleen mogelijk als u staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht 
(WoningNet). Vanaf woensdag 20 mei tot en met dinsdag 2 juni 08.00 uur kunt u reageren via 

www.woningnetregioutrecht.nl. 
 
 

Woont u in januari 2021 ook in De Erven? 


