
Verhuurproces 

Aemsteldyck 
& Prinsendyck



Inschrijven en 
voorwaarden 
De woningen worden van 28 juni tot 7 

juli 2021 aangeboden via Woningnet 

Regio Utrecht.  Om in aanmerking te 

komen voor een woning moet worden 

gereageerd via Woningnet Regio 

Utrecht. Er worden 4 advertenties 

geplaatst, u kunt op maximaal 2 
advertenties reageren. Daarnaast 

worden diverse eisen gesteld, 

waaronder inkomenseisen. U kunt 

reageren op de advertentie van de 

woning met de voor u passende 

huurprijs. Wanneer u ervoor zorgt dat 

uw gegevens in Woningnet actueel zijn, 

zult u het passende aanbod zien. 

Huishoudgrootte
De appartementen in de projecten 
Aemsteldyck  en Prinsendyck zijn bij 

uitstek geschikt voor één- en 

tweepersoonshuishoudens. Er wordt 

echter geen voorrang gegeven op 

basis van huishoudgrootte.

Het is alleen mogelijk een woning te 

huren indien u zelf of samen met uw 
partner voldoet aan de gestelde eisen. 

Hierbij worden maximaal 2 inkomens 

als een gezamenlijk inkomen gezien. 

Indien u met 3 of meer personen wilt 

huren, dient er daarnaast nog sprake 

te zijn van een gezinssituatie of 

partnerschap.

Huurprijzen 
en verhuurproces
Op welke woningen en advertenties mag ik reageren in de nieuwbouwprojecten 
Aemsteldyck en Prinsendyck.
Toewijzingstabel, typen en huurprijzen

Servicekosten
Naast de huurprijs betaalt u aan 

GroenWest maandelijks 

servicekosten. Servicekosten zijn 

kosten die de verhuurder in rekening 

brengt voor diensten en activiteiten 

die hij aan de huurder(s) levert. In dit 

geval vallen hieronder de kosten voor 

het service-abonnement, 

glasverzekering, elektra en 

schoonmaak van het gebouw en de 

bijdrage aan de huurdersvereniging. 

Daarnaast betaalt u een bijdrage van 

€ 2,50 per zonnepaneel dat 

aangesloten is op uw woning. 

Om in aanmerking te komen voor de appartementen met een huurprijs 
van € 633,24 moet u voldoen aan één van de volgende inkomenssituaties:

Neem het bedrag dat bij belastbaar 

maandloon / loon voor loonheffing  

staat vermeld en vermenigvuldig dit 

bedrag met 12. Bij loon per 4 weken 

vermenigvuldigt u het bedrag met 13. 

Vervolgens telt u er eventueel een 

dertiende maand en 8% vakantiegeld bij 

op als dit nog niet is inbegrepen. 

Ontvangt u vaste toeslagen door 

bijvoorbeeld onregelmatige dien-

sten? Dan telt u deze ook mee bij 

uw inkomen. Tel hier vervolgens uw 

eventuele inkomen uit vermogen bij op, 

dat boven de belastingvrijstellingsgrens 

zit. 

U levert van de laatste  3 maanden 

inkomensspecificaties in. U levert in dat 

geval ook altijd een inkomensverklaring 

over 2020 en uw UWV 

verzekeringsbericht aan. Op Mijn  

UWV kunt u uw verzekeringsbericht 

downloaden.

Inkomenssituaties

Inkomenseisen vanaf AOW 

grens
Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben 

bereikt, gelden andere inkomenseisen. 

Bepalend voor het seniorenhuishouden is 

de pensioen-gerechtigde leeftijd op 1 

januari van het berekeningsjaar, in dit 

geval 2021. Was u op 1 januari 2021 66 

jaar en 4 maanden of ouder? Dan gelden 

de inkomenseisen zoals hiernaast 

benoemd. Deze zijn tevens opgenomen 

onder de toewijzingstabel op pagina 18 .

Voorkom teleurstelling, vul 

uw inkomen goed in!
Het is extra belangrijk dat uw  

inkomensgegevens bij WoningNet 

kloppen. U voorkomt hiermee dat u op 

een woning reageert die u niet mag 

huren. Blijkt uw inkomen na controle niet 

te kloppen? Dan kunnen wij u geen 

woning toewijzen. U kunt uw inkomens-

gegevens controleren en aanpassen  via 

Mijn gegevens (WoningNet). 

Heeft u een laag inkomen en reageert u 

op een woning met een hoge huurprijs? 

Dan volgt er een afwijzing. Al onze wo-

ningen worden passend toegewezen. 

Berekenen van het 

jaarinkomen
Er wordt uitgegaan van het inkomen op 

de inkomensverklaring over  

2020 zoals vastgesteld door de

belastingdienst. Is er geen inkomen 

bekend of is uw huidig inkomen zodanig 

veranderd? Dan kunnen wij met huidig 

inkomen rekenen. 

•  Eénpersoonshuishoudens (onder AOW grens): Inkomen tot en met €40.024, 
met voorrang voor lagere inkomens tot €23.725

•  Eénpersoonshuishoudens (boven AOW grens): Inkomen tot en met €40.024, 
met voorrang voor lagere inkomens tot €23.650

• Twee-of-Meerpersoonshuishoudens (onder AOW grens):  Gezamenlijk  inkomen 
tot en met €40.024, met voorrang voor lagere inkomens tot €32.200

•  Twee-of-Meerpersoonshuishoudens (boven AOW grens): Gezamenlijk 
inkomen tot en met €40.024, met voorrang voor lagere inkomens tot €32.075

•

•

•

 Eénpersoonshuishoudens (onder AOW grens): 
Inkomen van € 23.725 tot € 44.655

•  Eénpersoonshuishoudens (boven AOW grens): 
Inkomen van €23.651 tot € 44.655

 Tweepersoonshuishoudens (onder AOW grens): Gezamenlijk inkomen van         
€ 32.201 tot € 44.655, met voorrang voor lagere inkomens tot €32.200

•  Tweepersoonshuishoudens (boven AOW grens): Gezamenlijk inkomen van
€ 32.076 tot € 44.655, met voorrang voor lagere inkomens tot € 32.075

 Meerpersoonshuishoudens (onder AOW grens): Gezamenlijk inkomen van        
€ 32.201 tot € 53.000, met voorrang voor lage inkomens tot €32.200

•  Meerpersoonshuishoudens (boven AOW grens): Gezamenlijk inkomen van
€ 32.076 tot € 53.000, met voorrang voor lagere inkomens tot €32.075

Om in aanmerking te komen voor de 
appartementen met een huurprijs van € 752,33 
moet u voldoen aan één van de volgende 
inkomenssituaties:

Woningtype Prinsendyck
Type A & Asp

Aemsteldyck
Type A & Asp

Prinsendyck
Type A & Asp 

Aemsteldyck
Type A  & Asp

Kale huurprijs € 633,24 € 633,24 € 752,33 € 752,33

Aantal woningen 10 12 11 12

1 persoon

Inkomen < € 23.725* Ja Ja X X

Inkomen € 23.726* - € 40.024 Ja Ja Ja Ja

Voorrang inkomens t/m € 23.725* Ja Ja X X

2 personen

Inkomen < € 32.200** Ja Ja X X

Inkomen € 32.201** - € 40.024 Ja Ja Ja Ja

Voorrang inkomens t/m € 32.200** Ja Ja Ja Ja

3 personen of meer

Inkomen < € 32.200** Ja Ja X X

Inkomen € 32.201**- € 40.024 Ja Ja X X

Voorrang inkomens t/m € 32.200** Ja Ja Ja Ja

Bouwnummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 14, 15

8, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24

Bijzonderheden * Vanaf de AOW-leeftijd € 23.650 en € 23.651 in plaats van € 23.725 en € 23.726 (éénpersoonshuishouden)
**  Vanaf de AOW-leeftijd € 32.075 en € 32.076 in plaats van € 32.200 en € 32.201 (meerpersoonshuishouden)

Inkomen € 40.025 - € 44.655

X

X Ja Ja

Inkomen € 40.025 - € 44.655

Inkomen € 40.025 - € 53.000

X

X

Ja Ja

Ja JaX X

1, 2, 8, 9, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21

3, 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 14
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Voorrangsregels
Er zijn een aantal voorrangsregels waar rekening mee gehouden wordt 
tijdens de verhuur van dit project. Deze voorrangsregels zijn mede bepalend 
voor de volg-orde van toewijzing. Voor u is het belangrijk om te weten met 
welke voorrangs-regels wij rekening houden, zodat u kunt uitzoeken of u 
hiervoor in aanmerking komt.

(Stads-)Urgentie

Indien uw urgentie zoekprofiel past bij het type woning waarop 

u reageert, dan zal uw urgentie meetellen en krijgt u 

voorrang op de woningen. Houd er rekening mee dat de 

woningen pas in 2022 worden opgeleverd. 

Lokale voorrang
Voor woningen in de gemeente De Ronde Venen geldt 

voorrang voor eigen inwoners. Na de selectie, die wordt 

uitgevoerd op basis van opgebouwde wachttijd, volgt een 

handmatige selectie door GroenWest. Daarbij wordt er gekeken 

welke van de geselecteerde woningzoekenden al in de 

gemeente De Ronde Venen wonen. Dit gebeurt aan de hand 

van uw geregistreerde adres op uw inschrijving bij WoningNet. 

Let op!

De werkwijze van de regeling Van Groot Naar Beter is 

veranderd. Als u gebruik wilt maken van de regeling, is het 

belangrijk dat u zich bij ons meldt. Dit doet u via het 

aanvraagformulier dat te vinden is op de webpagina: 

www.groenwest.nl/kennisbank/doorstroomregeling.

GroenWest controleert uw recht op voorrang en registreert 

dit voor u in het systeem van WoningNet. U ontvangt 

hiervan een schriftelijke bevestiging of afwijzing.

Van Groot Naar Beter
Woningzoekenden die een grote sociale huurwoning 

achterlaten, krijgen voorrang op dit project. Door deze 

voorrangsregel, samen met de lokale voorrang te hanteren, 

probeert GroenWest de doorstroming binnen de eigen 

gemeente te stimuleren. 

U heeft recht op voorrang als u voldoet aan de volgende eisen:

-  u huurt een sociale huurwoning met minimaal 4 kamers én

- u staat ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht én

-  u zoekt een woning met maximaal 3 kamers via WoningNet 

regio Utrecht én

-  uw huidige sociale huurwoning komt vrij na uw verhuizing 

(er blijft dus niemand wonen).

Wanneer u bij een nieuwbouwwoning gebruik maakt van de 

doorstroomregeling Van Groot Naar Beter, dan vervalt uw 

recht op huurkorting. 

Nog geen huurder van GroenWest, maar wilt u wel gebruik 

maken van de doorstroomregeling? Stuur dan een e-mail met 

uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer)  naar 

verhuur@groenwest.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp van 

de mail dat het om de doorstroomregeling Van Groot Naar 

Beter gaat.  

Voor meer informatie, evenals het invullen van het aanvraag-

formulier kunt u terecht op:

www.groenwest.nl/kennisbank/doorstroomregeling

Mocht u onverhoopt nog verdere vragen hebben, kunt u een 

e-mail sturen naar aemsteldyck@groenwest.nl of 

prinsendyck@groenwest.nl 

Belangrijk
De voorrangsregeling Van Groot naar Beter geldt alleen als 

deze is geregistreerd door uw verhuurder. Voor 

aanvragen die in de laatste dagen van de advertentie 

binnenkomen kunnen wij niet garanderen dat de 

voorrang tijdig verwerkt zal zijn. 

Let op!

Zorg ervoor dat uw juiste adres staat geregistreerd 

op uw inschrijving in WoningNet. Alleen dan 

kunnen wij uw lokale voorrang toekennen.

Huurtoeslag
Huurders met een laag inkomen* die 

reageren op de woningen met een 

huurprijs van € 633,24, kunnen 

huurtoeslag aanvragen, die tegemoet 

komt in de huursprong die zij mogelijk 

maken. 

U kunt alvast een proefberekening 

maken op www.toeslagen.nl om te 

zien of u voor huurtoeslag in 

aanmerking kan komen. U kunt de 

Belastingdienst ook telefonisch 

bereiken via de Belastingtelefoon:   

0800 - 0543.

Eenmalige huursprongregeling 
voor doorstromers 
GroenWest ziet vaak dat huurders wel willen verhuizen, maar dat iets ze 
tegenhoudt. Bijvoorbeeld omdat ze ergens al heel lang wonen en daar een 
lage huur betalen. Vaak betekent verhuizen dan ook een hogere huur. In deze 
twee nieuwbouwprojecten bedraagt de netto huurprijs € 633,24 of € 752,33. 
De stook- en servicekosten blijven in dit bedrag buiten beschouwing. 

Huursprongregeling
Dit geldt niet voor huurders met een net wat hoger inkomen**. Zij komen in aanmerking voor de woningen met huren 

tussen de € 633,24 en € 752,33, maar kunnen geen of veel minder huurtoeslag ontvangen. Verhuizen betekent vaak ook een 

hogere huur. Voor hen is de huursprong het grootst.

Daarom stelt GroenWest voor deze twee nieuwbouwprojecten eenmalig een huurkortingsregeling op: huurders die 

reageren op de woningen met een huurprijs van €752,33 en die voldoen aan de eisen van de voorrangsregeling Van Groot 

naar Beter, krijgen een huurprijs van € 633,24. Op het moment dat u een sociale huurwoning accepteert in een van deze 

projecten, controleert GroenWest of u aanspraak kunt maken op deze aantrekkelijke regeling.   

* 
Inkomen lager dan € 23.725 bij eenpersoonshuishouden of € 32.200 bij meerpersoonshuishouden zonder AOW
Inkomen lager dan € 23.650 bij eenpersoonshuishouden of € 32.075 bij meerpersoonshuishouden met AOW

**  
Inkomen tussen de € 23.726 bij eenpersoonshuishouden of € 32.201 bij meerpersoonshuishouden en € 44.655 zonder AOW
Inkomen tussen de € 23.651 bij eenpersoonshuishouden of € 32.076 bij meerpersoonshuishouden en € 44.655 met AOW 
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Let op!
De voorrangsregeling Van Groot naar 

Beter geldt alleen als deze is 

geregistreerd door uw verhuurder. 

Voor aanvragen die in de laatste 

dagen van de advertentie 

binnenkomen kunnen wij niet 

garanderen dat de voorrang tijdig 

verwerkt zal zijn. 

Meest gestelde vragen

Waarom worden dezelfde 
appartementen aan-

geboden voor verschil-

lende huurprijzen?
Ongeveer de helft van de appartementen 

worden aangeboden onder de eerste 

aftoppingsgrens van € 633,25. Aangezien 

GroenWest ook woningen beschikbaar 

wil stellen voor mensen met een iets 

hoger inkomen, wordt de andere helft 

van de woningen verhuurd op de 

liberalisatiegrens van € 752,33. 

Wanneer heb ik recht op de 

voorrangsregeling Van Groot 

Naar Beter?

Woont u momenteel in een sociale 

huurwoning met minimaal 4 kamers en 

wilt u kleiner gaan wonen? Dan kan het 

zijn dat u in aanmerking komt voor de 

voorrangsregeling Van Groot Naar Beter. 

U dient hiervoor aan de volgende 

voorwaarden te voldoen:

- U huurt een sociale huurwoning met 

minimaal 4 kamer én

- U staat ingeschreven bij WoningNet 

regio Utrecht én

- U zoek een woning met maximaal 3 

kamers via WoningNet Utrecht én

- Uw huidige woning komt na uw 

verhuizing vrij (er blijft dus niemand 

wonen). 

Wat moet ik doen als ik geen inkomensverklaring 
kan downloaden bij de Belastingdienst?
Vraagt u in dat geval altijd een Inkomensverklaring aan via de  

Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, 

stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inko-

mensverklaring kunt krijgen. Ook dat document moet u aanleveren.

Let op: Om uw inkomensverklaring op te vragen, heeft u een Digi-D nodig.

Mag ik samen met een familielid/vriend(in)/
huisgenoot huren met wie ik geen relatie heb?
Dit is niet mogelijk. Er moet sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijke 

huishouding. Het is alleen mogelijk een woning te huren indien u zelf of samen 

met uw partner voldoet aan de gestelde eisen, waarbij maximaal 2 inkomens 

tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient 

er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien u met 2 

personen of meer wilt huren). Overige inwoners zoals nichten/neven/broers/

zussen worden niet tot het huishouden gerekend en mogen dus niet worden 

opgegeven bij het aantal personen. Voor een verdere toelichting op de 

huishoudsamenstelling verwijzen wij  u naar WoningNet.

Kan ik aanspraak maken op de huursprongregeling? 
Vaak betekent verhuizen een hogere huur. Dit geldt met name voor de 

woningen met een huurprijs van € 752,33 en voor kandidaten met een inkomen 

dat net te hoog is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Daarom biedt 

GroenWest eenmalig en alleen bij de projecten Aemsteldyck en Prinsendyck 

een huursprongregeling aan: bij kandidaten die voldoen aan de eisen van de 

voorrangsregeling Van Groot naar Beter en een woning accepteren met een 

huurprijs van € 752,33 stellen we de  kale huurprijs bij naar € 633,24. 

Zijn de woningen ook toegankelijk voor midden 
inkomens?
De woningen met een huurprijs van € 752,33 zijn ook toegankelijk voor 

hogere middeninkomens tot € 44.655. In deze brochure kunt u het 

volledige schema met inkomenseisen vinden. De woningen met een 

huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633,24), worden met 

voorrang toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 23.725. 
Aanleveren documenten
Om in aanmerking te komen voor een 

woning vragen wij diverse documenten 

op. Op de website van GroenWest vindt  

u  een overzicht van de aan te lever-

en en benodigde documenten. De 

geselecteerde kandidaten krijgen 

een aanbiedingsmail met daarin een 

verwijzing naar de website voor de 

benodigde documenten. Alleen 

complete dossiers worden in 

behandeling genomen.

De eerste geselecteerde kandidaten 

ontvangen na de sluitingstermijn van de 

advertentie een e-mail met een 

voorlopige aanbieding.

Controleer uw inbox, ook de spambox, 

goed op de binnenkomende email.  Als 

u bent geselecteerd, vragen wij u 
bewijsstukken aan te leveren. Hier krijgt 

u ongeveer een week de tijd voor. 

Mag ik een voorkeur 
opgeven in welke woning 
ik interesse heb?
Geselecteerde kandidaten zullen met de 

aanbiedingsmail ook een keuzeformulier 

ontvangen. Hierin zullen wij vragen of u 

een voorkeur heeft voor een aantal 

woningkenmerken. Wij proberen zoveel 

mogelijk rekening te houden met deze 

voorkeuren. 

Passend toewijzen en inkomen
De woningen worden toegewezen op basis van verschillende voorrangsregels 
en inschrijfduur , samen met de gestelde inkomenseisen en volledigheid van 
de documenten. De geselecteerde kandidaten ontvangen van ons een e-mail 
met een voorlopige aanbieding. Controleer uw inbox, ook de spamfolder, goed 
op de binnenkomende email. Als u bent geselecteerd, heeft u ongeveer een 
week de tijd om de benodigde documenten bij ons aan te leveren.

Het is niet mogelijk op bouwnummer 

een woning te kiezen. Wisselen of ruilen  

is niet mogelijk.

Ik heb een woning  
toegewezen gekregen, 
en nu?
Als u definitief een woning toegewezen 

krijgt, krijgt u van ons telefonisch be-

richt. Wij zullen u ook direct vermelden 

welke woning u toegewezen krijgt. 

Indien van toepassing, zullen wij u 

vertellen of u aanspraak maakt op de 

huurprongregeling. Wij sturen u daarna  

een acceptatieovereenkomst toe die u 

moet ondertekenen voor de definitieve 

acceptatie van de woning.

Ik ben afgewezen, en nu?
Als u bent afgewezen voor een toe-

wijzing, krijgt u altijd een schriftelijke 

bevestiging per mail met de reden van 

afwijzing. Ons besluit wordt altijd heel 

goed overwogen en staat vast bij een 

schriftelijke afwijzing. Indien u het hier 

niet mee eens bent dan kunt u een 

reactie mailen en wij zullen hier dan op 

reageren. Een gesprek is niet mogelijk 

bij een schriftelijke afwijzing.   

Let op! 
Er worden meer mensen aange-

schreven dan het aantal beschikbare 

woningen. Bent u niet een van de 

kandidaten die wij aaschrijven, dan 

ontvangt u geen bericht. U kunt uw 

positie terugzien in WoningNet.
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Bezoekadres
Oslolaan 2, Woerden
T 088 012 90 00

Openingstijden
Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur

Correspondentieadres 
Postbus 2171 
3440 DD Woerden

I www.groenwest.nl
E info@groenwest.nl

Versie 1.0 01-06-2021

Ondanks de grote zorg  en aandacht die besteed is aan dit document, kunnen er aan de tekst en beelden geen rechten worden ontleend.
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