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•	Betalen met een acceptgirokaart,
die u elke maand van ons ontvangt.
• Pinnen aan de balie.

Automatische incasso
Het verlenen van een machtiging tot
automatische incasso aan Woonwijze is de
makkelijkste manier om ervoor te zorgen
dat u de huur op tijd betaalt. Wij zorgen
ervoor dat het juiste bedrag elke eerste
werkdag van de maand wordt afgeschreven. Het is wel belangrijk dat er, op het
moment dat de huur van uw rekening
wordt afgeschreven, voldoende saldo op
uw rekening staat. U kunt de machtiging
overigens op elk gewenst moment stopzetten. En als u het niet eens bent met een
afschrijving, dan kunt u uw geld binnen 30
dagen via uw bank op uw rekening laten
terugstorten (storneren).

Betaal gemakkelijk en op tijd

Aanmelden voor automatische incasso
kunt u doen door ons een briefje te sturen
of bij ons op kantoor een formulier in te
vullen

Acceptgirokaart

Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene voorwaarden staan uw rechten en plichten beschreven. Ook de rechten en plichten van Woonwijze komen aan bod. Eén van uw belangrijkste verplichtingen is het op tijd betalen van de huur. In deze folder leest u hierover
meer.

Als u niet voor automatische betaling kiest,
ontvangt u van ons maandelijks, ongeveer
een week vóór het begin van de nieuwe
maand, een acceptgiro in de bus.

De huur en servicekosten

Betaalt u de huur liever maandelijks via de
pinautomaat aan de balie op ons kantoor,
neem dan de acceptgirokaart mee die u
van ons heeft ontvangen.

De maandelijkse huur bestaat uit de zogenaamde ‘kale’ huur en eventuele servicekosten. Servicekosten betaalt u voor bijvoorbeeld het glaswassen en/of het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten. De servicekosten zijn als een voorschot
opgenomen in uw huur. Elk jaar krijgt u in juni een overzicht waarin de werkelijke
kosten en de door u betaalde voorschotten met elkaar zijn verrekend. Afhankelijk van
dit overzicht wordt het voorschot naar boven of naar beneden aangepast.

Huur betalen
U betaalt de huur, zoals opgenomen in het huurcontract, vooruit. Dit betekent dat wij
de huur vóór of op de eerste dag van de maand willen ontvangen. Het betalen van
de huur kan op meerdere manieren. U kunt:
•	Woonwijze machtigen om uw huur elke maand automatisch via uw bank- of girorekening te incasseren (automatische incasso).

Pinnen aan de balie

Huurachterstand
Het kan gebeuren dat u vergeet op tijd uw
huur te betalen. Wij sturen u dan een herinneringsbrief, zodat u de betaling alsnog
kunt regelen. Mochten wij na de herinnering de huurbetaling nog niet hebben
ontvangen, dan volgt een aanmaningsbrief en brengen wij u € 15,- (prijspeil 2007)
administratiekosten in rekening. Reageert

u ook daar niet op, dan geven wij de zaak
uit handen aan de gerechtsdeurwaarder.
De kosten van de deurwaarder worden op
u verhaald en komen zodoende bovenop
de te betalen huur. Blijft u dan nog in gebreke, dan wordt de zaak overgedragen
aan de kantonrechter. Hij kan besluiten
tot ontbinding van het huurcontract. In
dat geval krijgen wij toestemming om de
woning te ontruimen.

Betalingsregeling
Uiteraard doen wij er alles aan om het
niet tot ontruiming van de woning te laten
komen. Lukt het u (tijdelijk) niet om uw huur
op tijd te betalen? Of vormt de betaling
voor u een probleem? Dan kunnen wij met
u een betalingsregeling treffen, waarbij
u naast de lopende maandhuur ook een
deel van uw achterstand betaalt. Het treffen van een dergelijke regeling is kosteloos.
Verder is er altijd de mogelijkheid tot het
maken van een afspraak bij ons op kantoor of bij u thuis in het geval een betalingsregeling in uw ogen geen uitkomst biedt.
Wij kunnen u namelijk ook doorverwijzen
naar de gemeente Vught. Medewerkers
van het Meldpunt Schuldhulpverlening
informeren u dan over de mogelijkheden
van schuldhulpverlening.

Huurverhoging
Elk jaar op 1 juli wordt de huur van uw woning verhoogd. Deze verhoging wordt alleen
berekend over de ‘kale’ huur; de servicekosten die u betaalt en de eventuele huurtoeslag die u ontvangt, worden dus niet meegenomen in de berekeningen. De overheid
schrijft voor wat het maximale percentage is
waarmee de huur mag worden verhoogd.
Onder dat maximum is Woonwijze vrij om te
bepalen in hoeverre de huur wordt aangepast. Dit gebeurt in overleg met de Bewonersraad. Vóór 1 mei ontvangt u van ons
een brief waarin de wijziging van uw huurprijs
en informatie over het indienen van een
eventueel bezwaarschrift staan vermeld.

Huurtoeslag
Is uw huur te hoog in verhouding tot uw
inkomen, dan komt u wellicht in aanmerking voor huurtoeslag. Sinds januari 2006
behandelt de Belastingdienst de aanvragen voor huurtoeslag. Binnen acht weken
na het indienen van een volledig formulier ontvangt u van de Belastingdienst
een beschikking. Hierin staat het bedrag
dat u maandelijks gaat ontvangen.
Huurtoeslag wordt uitbetaald als maandelijks voorschot. U kunt dit voorschot ook
aan ons laten uitbetalen zodat wij dit in
mindering kunnen brengen op de maandelijkse huur. Omdat de huurtoeslag
wordt berekend op basis van uw actuele
(geschatte) inkomen moet u niet vergeten alle wijzigingen in uw inkomen of
gezinssamenstelling direct door te geven
aan de Belastingdienst! Deze veranderingen kunnen allemaal invloed hebben op
de hoogte van de huurtoeslag. Jaarlijks
ontvangt u een overzicht.
Berekeningen maken, informatie opvragen of een aanvraag indienen kunt
u doen via www.toeslagen.nl of via de
Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Privacy
Woonwijze beschikt over een aantal
persoonlijke gegevens van huurders.
Wij waarborgen de privacy van uw
persoonsgegevens en verstrekken,
tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn, geen
persoonlijke informatie aan derden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag
van dienst. Kom bij ons langs op kantoor.
Bellen kan uiteraard ook.

Aan de inhoud van deze folder kunt u
geen rechten ontlenen.

