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Hoe kan ik huurtoeslag 
aanvragen?
U kunt huurtoeslag het hele jaar 

door aanvragen. Het aanvraag -

for mulier kunt u downloaden van 

www.toeslagen.nl of telefonisch 

aanvragen via 0800 0543. Er zit 

een uitgebreide toelichting bij die 

u helpt bij het invullen. Binnen

8 weken na het indienen van een 

volledige aanvraag ontvangt u een 

beschikking. Hierin staat het bedrag 

vermeld dat u maandelijks ontvangt. 

Op het aanvraagformulier worden 

gege vens gevraagd over uw ver huur -

der. Hieronder vindt u de benodigde 

informatie:

3B Wonen

Boterdorpseweg 20

2661 AC Bergschenhoek

Nummer bij Kamer van 

Koophandel: 27212938

U kunt bij 3B Wonen altijd terecht 

voor hulp bij het invullen van het 

formulier. U blijft altijd zelf verant-

woordelijk voor de juistheid van 

uw aanvraag.  

Wilt u meer informatie over 

de aanvraagprocedure en de 

uitvoering van de huurtoeslag? 

Bel dan de Belastingtelefoon: 

0800 0543.

Huurincasso

Wat gebeurt er als ik de 
huur niet betaal?
Als u de huur niet betaalt voor de 

1e van de maand ontstaat er een 

huur achterstand. Het kan natuurlijk 

altijd een keer gebeuren dat u door

omstandigheden de huur niet op 

tijd kunt betalen. Heeft u of voorziet 

u problemen met de huurbetaling,

neemt u dan vooral tijdig contact 

op met ons. U kunt dan met onze

medewerker afspreken hoe en 

wan neer u wel kunt betalen. 

Hiermee voorkomt u dat de achter-

stand te hoog oploopt of dat wij een 

deurwaarder moeten inschakelen 

die weer extra geld kost. Uiteraard 

willen we dit zoveel mogelijk voor-

komen. Een betalingsregeling treffen 

is altijd kosteloos voor u en uw 

privacy is hierbij altijd gewaar borgd.

Wat houdt huur-
achterstand in?
Als u de huur niet op tijd heeft 

voldaan, sturen wij u een betalings-

herinnering. Als u niet reageert op 

deze betalingsherinnering, ontvangt 

u een aanmaning van ons en een 

uit nodiging om met ons te komen 

praten over uw betalingsproblemen. 

Als wij geen reactie krijgen op onze 

herinne ring en aanmaning, zijn wij 

genood zaakt een deurwaarder in te 

schake len. Op dat moment worden 

de kosten voor u veel hoger, omdat 

er gerechte lijke kosten, incassokosten 

en rente in rekening worden gebracht. 

Als de deurwaarder geen betalingen 

ontvangt, zal die namens ons een 

gerechtelijke procedure starten. 

Dan wordt de eis: ontbinding van de 

huur overeenkomst, ontruiming van 

de woonruimte en betaling van alle 

kosten, inclusief de achterstallige huur. 

Kan ik hulp krijgen?
Wanneer u fi nanciële problemen heeft, 

is het treffen van een betalings rege ling 

misschien niet voldoende. U kunt 

misschien in aanmerking komen voor 

schuldhulpverlening en/of schuld-

sanering. Onze medewerkers kunnen 

u daarbij adviseren en de weg wijzen 

naar instanties, zoals de Krediet bank 

of de schuldhulpverlening bij de 

gemeente.



Huur betalen
U huurt een woning bij 3B Wonen. U heeft een huurovereenkomst

getekend waarin de rechten en plichten van 3B Wonen en de huurder 

staan omschreven. Een belangrijke verplichting van huurders is het op tijd 

betalen van de huur. In deze folder informeren wij u over de betaling van 

de huur. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u dan 

niet om contact met ons op te nemen, telefoon (010) 519 14 91. 

Wij helpen u graag verder.

Huur betalen 3B Wonen

Waar bestaat de 
huur uit?
De huur bestaat uit de zogenaamde 

kale of netto huur voor het gebruik 

van de woning en in de meeste ge -

vallen ook uit service- of bijkomende 

kosten. De servicekosten betaalt u 

bijvoor beeld voor het schoonhouden 

van algemene ruimtes zoals trappen 

en portieken, maar ook voor verwar-

ming, water gebruik en glasverzekering. 

Verreken bare servicekosten zijn niet 

voor iedere huurder gelijk. Deze zijn 

afhankelijk van de voorzieningen die 

u gebruikt. Het bedrag dat u hiervoor 

betaalt, is een voorschot. Eén keer 

per jaar krijgt u een afrekening met

daarop de werkelijke kosten en het 

voorschotbedrag dat u betaald heeft. 

Op dat moment kan 3B Wonen met 

u afrekenen. U krijgt eventueel geld 

terug of u betaalt bij. Als het nodig 

is, wordt het voorschotbedrag 

aangepast.

Hoe wordt de huur-
verhoging bepaald?
De kale huur wordt elk jaar per 

1 juli verhoogd. De overheid bepaalt 

jaar lijks de kaders waarbinnen de 

huur verhoogd mag worden. De kale 

huurprijs hangt af van een aantal 

eigenschappen van uw woning, 

zoals het woningtype, het aantal 

en de grootte van de kamers, 

ver warming en isolatie. Daarnaast 

speelt ook de waardering van de 

woning in het kader van de 

Wet Waardering Onroerende Zaken 

(WOZ-waarde) een rol. Al deze 

onder delen leveren woonwaarde-

ringspunten op. Hoe meer punten, 

hoe hoger de huurprijs. U krijgt 

uiterlijk twee maan den voor de 

huuraanpassing persoon lijk bericht 

van 3B Wonen. Heeft u bezwaren 

tegen deze aanpassing, dan kunt u 

een gemoti veerd bezwaar schrift 

indienen.

Huurbetaling

Hoe en wanneer moet ik 
de huur betalen?
U huurt een woning bij 3B Wonen

waarvoor u uiteraard huur betaalt.

Iedere huurder van 3B Wonen ver -

plicht zich bij ondertekening van het 

huurcontract de huur vooruit vóór de 

1e van de maand aan 3B Wonen te 

voldoen. Bij het ondertekenen van het 

huurcontract is het verplicht een 

automatische incasso af te sluiten.  

Automatische incasso

U geeft 3B Wonen opdracht om iedere

maand de huur van uw rekening af 

te laten schrijven. U heeft er geen

omkijken naar en betaalt zo altijd 

op tijd, ook als u bijvoorbeeld op 

vakantie bent. Het enige waar u wel 

voor moet zorgen is dat er op de 1e 

van de maand voldoende geld op uw 

rekening staat. Wijzigingen van de 

huur, zoals de jaarlijkse huur verho-

ging, worden automatisch door ons 

ver werkt. 

Betaaloverzicht op Mijn 3B Wonen

Het kan wel eens voorkomen, 

om wat voor reden dan ook, dat 

3B Wonen de huur niet heeft kunnen 

afschrijven of niet heeft ontvangen. 

Op Mijn 3B Wonen kunt u inloggen 

en uw betalingsoverzicht bekijken. 

In dit betalingsoverzicht kunt u zien 

of de huurbetaling bij ons binnen is 

ge komen en welke bedragen even-

tueel nog open staan. Via iDEAL is 

het mogelijk om de openstaande 

posten te voldoen.

Huurtoeslag

Kan ik in aanmerking 
komen voor huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage van 

de overheid aan uw huurlasten. 

Afhan ke lijk van uw fi nanciële situatie, 

de gezins samenstelling en huurprijs 

die u betaalt, kunt u in aanmerking 

komen voor huurtoeslag. De huur-

toeslag wordt uitbetaald door de 

Belastingdienst.
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