
Habeko wonen is thuis in de dorpen
Als lokaal gewortelde woningcorporatie kennen wij onze klanten én hun wensen op het gebied van wonen.  
Dat maakt ons met 1900 woningen dé sociale huisvester voor Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk  
en Benthuizen. Samen met onze belangenhouders spelen wij met volle overtuiging in op de opgaven en uitdagingen in de 
dorpen. Onze maatschappelijke taken zijn duidelijk: huren betaalbaar houden, ons bezit vergroten met nieuwbouw en zorgen  
voor goed onderhouden en duurzame woningen. 

Onderstaand een verkort overzicht van onze prestaties in 2021. Het volledige jaarverslag vindt u op www.habekowonen.nl

Jaarverslag 2021

De gemiddelde score voor het KWH-label 
2021 is 7,5. Op basis van de uitgangs- 
punten van het keurmerk behouden wij 
het kwaliteitslabel voor 2022.

Duurzaamheid 
Van de 1900 woningen zijn 748 woningen 
voorzien van zonnepanelen.

In ons woningbezit zijn 66 woningen Nul 
Op de Meter. In 2021 zijn er 54 bijgekomen.

Automatisering
Nieuw informatie- en managementsysteem 
in gebruik genomen. Met dit systeem kunnen 
we onze huurders nog beter bedienen.

Diverse uitgaven 
onderhoud 

Reparatie- en mutatieonderhoud

Planmatig onderhoud  
inclusief investeringen 

Gemiddeld totaal onderhoud 
per woning

Aantal woningen 
opnieuw verhuurd 

Benthuizen

Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-Rijndijk

Koudekerk aan den Rijn 

Mutaties 
waarvan 49 lokaal toegewezen

Besteding huuropbrengst 2021

Uitgaven 

  Personeelskosten 

  Onderhoud 

  Overige bedrijfslasten 

  Rentelasten 

  Verhuurderheffing 

  Vennootschapsbelasting 

  Beschikbaar voor aflossing en investeringen
 

Nieuwbouwprojecten 
In 2021 is de ontwikkelingsfase voor drie 
nieuwbouwlocaties concreet gemaakt.

Westvaartpark (95 woningen) 
Hazerswoude-Rijndijk

Oostvaarderskwartier (58 woningen) 
Hazerswoude-Dorp 

Bentwijck (18 woningen)
Benthuizen 

Wij realiseren onze 
ambities in goede 

samenwerking met onze 
belangenhouders!

€ 1.649.000
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201 appartementen 

0 0 0 0 0 054+

Score kwaliteitslabel 
voor woningcorporaties 

23%

15%

8%

14%

16%

16%
8%

Inkomsten

€ 13.7

Totaal inkomsten € 13.7 miljoen



Adres
Dorpsstraat 50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp 

Contact
Telefoon: 0172 583 111, 
E-mail: info@habekowonen.nl

www.habekowonen.nl

Duurzaamheid

In Hazerswoude-Dorp hebben we 48 
bestaande woningen verduurzaamd naar 
Nul Op de Meter-woningen. Een primeur! 
De gevels zijn ingepakt en zonnepanelen 
op het dak geplaatst. Ook is een nieuwe 
installatie aangebracht.  We willen zoveel 
mogelijk bewoners laten profiteren van de 
stappen die we zetten om onze woningen 
te verduurzamen.

Nieuwbouw

In 2021 hebben we zes NOM-senioren- 
woningen opgeleverd in Hazerswoude- 
Rijndijk. Een mooi project binnen een 
bestaande wijk. Alle woningen zijn verhuurd 
aan huurders van Habeko wonen.
De oplevering zorgde voor doorstroming 
op de woningmarkt met kansen voor 
starters en doorstromers.  
De woningen zijn Nul Op de Meter en 
voldoen daarmee aan onze duurzaam- 
heidsopgave.

Leefbaarheid: Koffieochtendje in Albrecht-
staete onder het motto ‘Wij kennen elkaar, 
maar kent u elkaar ook?’

Thuis in de kernen: Met de energiecoach 
van huurdersorganisatie SBHw aanwezig bij 
de opening van buurthuis De Som.

Kwaliteit woningen: Wij werken nu samen 
met twee vaste aannemers. Dat verhoogt de 
efficiëntie voor onze huurders en organisatie.

Contact met onze leden: Meepraten  
over de vraag wat de beste vorm van 
huurdersvertegenwoordiging is. 

Verbouwing: Het kantoor is verbouwd en 
voldoet weer helemaal aan deze tijd. We 
bleven bereikbaar voor onze klanten.


