
Habeko wonen in 2019
In 2019 vierden we het 100-jarig bestaan van Habeko wonen. 
Een jaar lang feest voor én met onze huurders en ons team.  
Ook hadden we een primeur met de bouw van twaalf Nul Op 
de Meter-woningen in Hazerswoude-Rijndijk. Een belangrijke stap 
in de verduurzamingsopgave die past bij onze kernen.

Opvallend was het hoge aantal nieuwe verhuringen in 2019, 
waarmee we tegen de regionale trend in gaan. Voor starters en 
doorstromers waren er volop kansen op een woning. Met lokaal 
maatwerk konden wij lokale woningzoekenden een passende wo-
ning toewijzen in onze dorpen. In 2020 zijn definitieve afspraken 

voor nieuwbouw van groot belang. Alleen dan kunnen we aan de 
groeiende vraag naar betaalbare sociale huurwoningen voldoen.

2019 was ook het jaar van de verandering, met personeelswis-
selingen en een nieuwe organisatiestructuur. De samenvoeging 
van de afdelingen Vastgoed en Verhuur tot de nieuwe afdeling 
Klant & Woning draagt bij aan de service aan onze huurders. We 
blijven kostenbewust en sluiten dit jaar af met een goed financieel 
resultaat. 

Het volledige jaarverslag vindt u op www.habekowonen.nl

Uitgaven Onderhoud

Reparatie- en  € 1.331.000 
mutatieonderhoud 
 
Planmatig onderhoud  € 3.064.000
incl. investeringen

Gemiddeld totaal  € 2.272  
onderhoud per woning

Rapport Aedes benchmark 2019
Voor het eerst scoorden we op huurdersoordeel én bedrijfslasten een A in de Aedes 
benchmark. Dat staat voor bovengemiddeld. Voor beschikbaarheid en betaalbaarheid 
scoorden wij een C. Dit is omdat wij er bewust voor kiezen om huren ook mogelijk te 
maken voor woningzoekenden met een inkomen boven de huurtoeslaggrens. Dit past bij 
de lokale vraag.

Volgens het KWH scoorden we gemiddeld een 7,9 op klanttevreden-
heid. Dat betekent een goed huurdersoordeel in combinatie met 
lage bedrijfslasten. In 2019 is geen enkele klacht bij de klachten-
commissie binnengekomen.

Betaalbaarheid voorop
Betaalbaar wonen staat bij ons voorop. Daarom kozen we ook dit jaar voor een 
lage huurverhoging. Voor 60 procent gold een inflatievolgende huurverhoging van 
1,6 procent. Bijna een kwart van de huurders had geen of een lagere huurverhoging. 
13 Procent kreeg een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,2 procent. 

7,9

100 JAAR!

Huurachterstand 2019
Onze actieve benadering van huurders met betaalachterstanden 
helpt om de huurachterstanden laag te houden. In 2019 was de 
achterstand 0,33 procent van de jaarhuur.  
Dat is de laagste huurachterstand van de  
corporaties binnen Holland Rijnland.  
We hebben in 2019 geen woningen  
ontruimd vanwege huurschuld.

Zichtbaar in de kernen
> Samen met de dorpsoverleggen, vrijwilligers- en welzijns- 

organisaties en de gemeente dragen we bij aan de leefbaar-
heid van de dorpen. 

> 100 jaar Habeko wonen, dat vierden we natuurlijk samen met 
onze huurders en ons team. Zo vervulden we wensen van 
onze huurders, trakteerden op tompoucen en zetten  
dorpsgenoten in het zonnetje. We zochten zoveel mogelijk  
samenwerking met lokale partijen, waaronder de Klussen-
dienst van Actief Rijnwoude. 

> In 2019 ging veel aandacht uit naar Prettig Ouder worden 
Rijnwoude (POR), een samenwerkingsverband van onder 
meer Actief Rijnwoude, ActiVite, WIJdezorg en Habeko. Vanuit 
ieders deskundigheid informeren we senioren over plezierig 
wonen in de vertrouwde omgeving. 

Duurzaamheid
De doelstelling is behaald: ons woningbezit heeft een gemiddeld 
energielabel B (of Energie-index 1.25)! Als grootste woningbezit-
ter in de dorpen nemen we onze verantwoordelijkheid voor het 
verduurzamen van bestaande woningen. Voor 2020 starten we 
met 48 woningen in Hazerswoude-Dorp. In 2019 plaatsten we 
op 71 eengezinswoningen zonnepanelen.

Nieuwbouwprojecten 
In 2019 bouwden we twaalf NOM-woningen in Groenendijk. De 
nieuwe huurders kregen in januari 2020 de sleutel. De behoefte aan 
meer sociale huurwoningen in onze kernen is groot. Dit blijkt ook uit 
de oplopende wachttijd voor een huurwoning in de gemeente Alphen 
aan den Rijn en de regio. We zijn betrokken bij nieuwbouwprojecten 
in alle kernen. Ons doel is tot 2022 zeker 130 sociale huurwoningen 
te bouwen. Wij rekenen op blijvende steun van de gemeente om onze 
doelen te realiseren! In 2020 verwachten we diverse projecten definitief 
vast te leggen.

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

  

Geplaatste systemen

Besparing (€)

Opgewekt vermogen (Kwh)

481

1.220.000

286.400

CO2 besparing (Kg) 433.720 

Zonnepanelen 2019
    eengezinswoningen in cijfers

Huurcategorie verhuurde woningen 2019
In 2019 verhuurden wij 123 woningen aan nieuwe huurders. 58 Procent is verhuurd aan 
kandidaten uit de dorpen. Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal mutaties (2018: 96  
en 2017: 87).

Huurprijs Verhuurd in 2019

< € 424,44 28 x 

< € 607,46 52 x 

< € 651,03 20 x

< € 720,42 20 x 

> € 720,42 3 x 

< 424,44: jongerengrens < 607,46: 1e aftoppingsgrens < 651,03: 2e aftoppingsgrens   

< 720,42: sociale huurgrens > 720,42: vrije sector

Besteding van de  
huuropbrengst 2019 

  

  Personeelskosten 
  Onderhoud 
  Overige bedrijfslasten 
  Rentelasten 
  Verhuurderheffing 
  Vennootschapsbelasting boekjaar 

 en voorgaande jaren
  Beschikbaar voor aflossing  

 en investeringen

0,33 %

745 992 124

AB CD EFG

Totaal
€ 13

miljoen

9%

23%

9%

10%
14%

30%

5%

Energielabels van onze woningen in 2019


