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HOE KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN 
HUURWONING?
Iedereen van 18 jaar en ouder kan in principe 
een woning huren van 3B Wonen. U hoeft geen 
maatschappelijke of economische binding te 
hebben met Lansingerland. Wel moet u zich  
eerst inschrijven als woningzoekende. 

HOE KAN IK MIJ INSCHRIJVEN?
U kunt zich inschrijven op www.woonnetrijnmond.nl. 
De minimumleeftijd is 18 jaar. De kosten zijn  
€ 10,- per jaar. De vrijkomende woningen komen 
dagelijks online. U kunt online volgen hoe uw 
kansen zijn op de woningen waarop u reageert.

INKOMEN EN HUISHOUDGROOTTE
Uw inkomen en huishoudgrootte is bepalend 
voor op welke woningen u kunt reageren. Bij de 
advertentie is te zien voor welke doelgroep de 
woning is bedoeld. Als u reageert op een woning, 
ziet u direct of u kunt reageren en als u kunt 
reageren hoeveel kans u maakt om in aanmerking 
te komen voor de woning. 
 
WANNEER BEN IK AAN DE BEURT?
Hoe lang u moet wachten is moeilijk aan te geven.  
De inschrijfduur is meestal bepalend. Hoe langer u 
ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een 
woning. Er zijn in totaal vier zoekmodellen waar 
corporaties gebruik van kunnen maken:

INSCHRIJFDUUR

U ontvangt een eventuele woningaanbieding  
op basis van uw opgebouwde inschrijfduur.  
Hoe langer u staat ingeschreven, hoe hoger  
u op de lijst komt te staan. U moet ook  
voldoen aan de gestelde voorwaarden.  
Mensen met urgentie krijgen voorrang.

DIRECT KANS

Zoekt u direct een woning? Kijk dan eens tussen  
de advertenties binnen Direct Kans. Als u als  
eerste op een advertentie binnen Direct Kans 
reageert én aan de voorwaarden voldoet,  
biedt de corporatie u de woning als eerste aan.  
Hoe sneller u reageert, hoe hoger u dus op  
de lijst komt te staan. Elke dag staan de nieuwe 
beschikbare woningen vanaf 20.00 uur online.

WONINGLOTING

Student af, en toe aan een eigen woning?  
Of wilt u om een andere reden snel verhuizen?  
Dan is dit model een prima alternatief. De corpo-
ratie verzamelt alle reacties tot de reactietermijn 
is afgelopen. Direct na het sluiten van de reactie-
periode wordt de woning verloot. U moet wel 
voldoen aan de gestelde voorwaarden. Mensen 
met urgentie krijgen voorrang.

WENS&WACHT

U weet wat u zoekt en heeft de tijd om op die 
woning te wachten. U schrijft zich in op een wacht-
lijst. De corporatie benadert de eerste wachtende 
op de lijst als er een woning vrijkomt. U moet wel 
voldoen aan de gestelde voorwaarden. 3B Wonen 
maakt nog geen gebruik van dit model.

MEER INFORMATIE
Op de website van Woonnet Rijnmond:  
www.woonnetrijnmond.nl vindt u veel  
informatie. Heeft u nog vragen? Bel het team 
Woonbeheer van 3B Wonen, telefoonnummer 
(010) 519 14 91. Zij helpen u graag verder. 

Wacht niet langer, maar schrijf 
u in als woningzoekende!

Aan de informatie in deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoekt u een woning in 
Lansingerland? 3B Wonen 
adverteert de woningen  
die vrijkomen op de website  
www.woonnetrijnmond.nl.


