
VEELGESTELDE VRAGEN HUURBEVRIEZING 2021 
 
Waarom worden de huren bevroren?  
De regering heeft bepaald dat de huren van sociale huurwoningen in 2021 niet mogen worden verhoogd. Voor onze huurders 
betekent dit dat er geen huurverhoging wordt doorgevoerd.  

 
Wat zijn Servicekosten en worden die wel verhoogd?  
Naast huur worden ook iedere maand Servicekosten verrekend. Deze Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor klein onderhoud 
en een glasverzekering. Ook zijn er nog wat overige kosten. De kosten voor klein onderhoud en de glasverzekering blijven dit jaar 
gelijk. De overige kosten worden per 1 juli 2021 een klein beetje verhoogd. 
 

Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd door Wonen Noordwest Friesland. Moet ik de 
automatische afschrijving laten aanpassen? 
Wanneer de huur elke maand met een automatische incasso van uw rekening wordt afgeschreven, passen wij de huur aan als deze 
verandert. U hoeft dan niets te doen.  

 
Mijn huur wordt betaald door een andere instantie of ik ontvang huurtoeslag, moet ik nog wat regelen? 
Ja, u bent zelf verantwoordelijk voor het melden van de nieuwe huurprijs bij de verschillende instantie(s). 

 
Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen? 
Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank. Wilt u betalen via een automatisch incasso? Dit kunt u zelf heel gemakkelijk activeren in uw 
persoonlijke omgeving op onze website.  

 
Hoe bepaalt Wonen Noordwest Friesland de (streef)huur van mijn woning? 
De huurprijs wordt onder andere bepaald door het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit stelsel drukt de kwaliteit van een 
huurwoning in punten uit. Er worden punten gegeven aan zaken als de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de 
(uitrusting van) de keuken en het sanitair, het afgemelde energielabel en de WOZ waarde. Hoe hoger de kwaliteit van de woning, 
hoe hoger het aantal punten. Op onze website kunt u in uw persoonlijke omgeving de woningwaarderingspunten van uw 
huurwoning inzien. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan snel aan via onze website. Het totaal aantal punten kan jaarlijks 
wijzigen door de hoogte van de WOZ waarde, renovatie van de woning en aanpassing van het energielabel. Bij het aantal punten 
voor uw woning hoort een voorgeschreven maximale huurprijs die Wonen Noordwest Friesland mag vragen. De streefhuur van uw 
woning bepalen wij vervolgens door een percentage van deze maximale huurprijs te nemen. Hierbij gebruiken wij de volgende 
tabel: 

Tot 150 punten 70%   

150-160 68,5% 

160-175 67,5% 

175 en hoger 66,5% 

 
Hoe kan het dat mijn buurman minder of meer betaalt dan ik? 
Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buurman op een ander tijdstip in de woning is komen wonen en 
hierdoor een lagere of een hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst opnieuw 
aangepast aan het op dat moment geldende huurbeleid. Een andere reden kan zijn dat het veroorzaakt wordt door bepaalde 
technische aanpassingen (comfort verbeteringen) die zijn doorgevoerd waarvoor destijds een huurverhoging is doorberekend.  

 
Kan de huur verlaagd worden op basis van achterstallig onderhoud?  
Als er sprake is van achterstallig onderhoud, kunt u op elk moment in het jaar een huurverlagingsprocedure starten. De 
huurcommissie kan eventueel besluiten dat de huur in geval van achterstallig onderhoud tijdelijk verlaagd wordt totdat de gebreken 
hersteld zijn. In eerste instantie neemt u contact op met de onderhoudsafdeling van Wonen Noordwest Friesland. In redelijk overleg 
proberen wij samen dan tot een oplossing te komen. 
 


