
Regeling eenmalige bevriezing huurverhoging Habeko wonen 
 

Lag uw inkomen in 2021 onder de in de tabel genoemde grens en uw huur boven de genoemde netto 

huurprijsgrens? Dan komt u in aanmerking voor huurbevriezing. Wij bevriezen uw netto huur dan op 

de huur van voor 1 juli 2022. 

 

Type huishouden 
Inkomen tot 

inkomensgrens 
Netto huurprijs meer dan 

Uw huishouden bestaat uit eén 

persoon 

U heeft een inkomen 

tot en met 

€ 24.075,00 

U betaalt meer dan € 633,25 huur per 

maand 

Uw huishouden bestaat uit eén 

persoon en u bent AOW-

gerechtigd op 1-1-2021 

U heeft een inkomen 

tot en met 

€ 23.975,00 

U betaalt meer dan  € 633,25 huur 

per maand 

Uw huishouden bestaat uit 2- of 

meerdere personen 

 

  

U heeft een 

gezamenlijk inkomen 

tot en met 

€ 32.675,00 

-Twee personen, betalen meer dan 

€ 633,25 huur per maand 

-Drie of meer personen, betalen meer 

dan 

€ 678,66 huur per maand 

Uw huishouden bestaat uit 2 of 

meerdere personen van wie ten 

minste één AOW-gerechtigd is op 

1-1-2021 
 

U heeft een 

gezamenlijk inkomen 

tot en met  

€ 32.550,00 

-Twee personen, van wie ten minste 

één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021, 

betalen meer dan 

€ 633,25 huur per maand 

-Drie of meer personen, van wie ten 

minste één AOW-gerechtigd is op 1-

1-2021, betalen meer dan € 678,66 

huur per maand 

 

Zelf bevriezing huurverhoging aanvragen  

Voor 1 juli kunt u bij ons hier een verzoek voor indienen. U vraagt dit aan door de volgende gegevens 

naar ons toe te sturen: 

 Een zelf opgestelde verklaring waaruit blijkt uit hoeveel personen het huishouden nu bestaat 

en hoeveel hiervan inkomen hebben. Het inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar 

telt niet mee. Voor het huishouden tellen alle personen mee die op het adres staan 

ingeschreven. Deze verklaring moet voorzien zijn van een handtekening. 

 De inkomensverklaringen van de belastingdienst voor alle leden van uw huishouden, inclusief 

kinderen boven de 27 jaar. Indien de inkomensgegevens nog niet beschikbaar zijn voor 1 juli 

2022, mag u deze nog nasturen tot 15 augustus 2022. 

 



Nadat wij uw aanvraag met alle gegevens hebben ontvangen, toetsen wij of u in aanmerking komt 

voor huurbevriezing. U ontvangt altijd binnen drie weken bericht van ons. Komt u in aanmerking, dan 

vermelden wij ook de nieuwe netto huurprijs. Wij passen de huurprijs aan vanaf 1 juli 2022. 

 


