
PASSEND TOEWIJZEN NIEUWBOUW 2016 

 

Netto huurprijs van € 385,-: 

In verband met het passend toewijzen per 1 januari 2016, komt u alleen in aanmerking voor de 

woning met een netto huurprijs van € 385,- indien u aan de volgende voorwaarden voldoet*: 

 Voor een 1 of meer persoonshuishouden (kind(eren) meegerekend) geldt dat u geen 

minimaal inkomen nodig heeft, en maximaal € 39.874,- 

Heeft u geen kinderen en zijn alle leden van uw huishouden jonger dan 23 jaar, dan krijgt u 

voorrang bij de woningen met een netto huur van € 385,-. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Netto huurprijs van € 586,-: 

In verband met het passend toewijzen per 1 januari 2016, komt u alleen in aanmerking voor de 

woning met een netto huurprijs van € 586,- indien u aan de volgende voorwaarden voldoet*: 

 Voor een 1 of meer persoonshuishouden (kind(eren) meegerekend) geldt dat u geen 

minimaal inkomen nodig heeft, en maximaal € 39.874,- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Netto huurprijs van € 628,-: 

In verband met het passend toewijzen per 1 januari 2016, komt u alleen in aanmerking voor de 

woning met een netto huurprijs van € 628,- indien u aan de volgende voorwaarden voldoet*: 

 Voor een 1 persoonshuishouden geldt dat u minimaal een inkomen dient te hebben van  

€ 22.100,- en maximaal € 39.874,- 

 Voor een 2 persoonshuishouden (kind meegerekend) geldt dat u minimaal een 

gezinsinkomen dient te hebben van € 30.000,-** en maximaal € 39.874,-. Het inkomen van 

thuiswonende kinderen telt niet mee. 

 Voor een 3 of meer persoonshuishouden (kind(eren) meegerekend) geldt dat u minimaal 

een gezinsinkomen dient te hebben van € 0,- en maximaal € 39.874,-. Het inkomen van 

thuiswonende kinderen telt niet mee. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voor alle woningen gelden de regels voor het passend toewijzen. Kijk hiervoor goed naar 

de spelregels op Woningnet.nl: 

https://www.woningnetalmere.nl/Uitleg/VerdelingWoningen/Spelregels 

 

* Uw huidige inkomen wordt op basis van de inkomensverklaring 2015 (en na indexering van 

x 1,0359).  

** Indien u AOW ontvangt is de grens € 30.050,- 

https://www.woningnetalmere.nl/Uitleg/VerdelingWoningen/Spelregels

