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Geachte heer/mevrouw,  
 
Begin mei hebben wij onze woninghuurders geïnformeerd over onze beslissing om de huurverhoging voor 
woningen niet per 1 juli aanstaande door te voeren maar voor onbepaalde tijd uit te stellen. Wij hebben in die brief 
ook aangegeven dat men binnen afzienbare tijd van ons een bericht zal ontvangen per wanneer de gematigde 
huuraanpassing wel zal worden doorgevoerd. Voordat wij onze huurders hierover informeren, willen wij eerst u 
als Platform, huurdersvereniging of bewonerscommissie op de hoogte stellen van het vervolg. 
 
Wij zullen medio/ eind juni de huurverhoging aan alle vrije sector huurders aanzeggen per 1 juli met daarbij de 
mededeling dat wij de huurverhoging van juli t/m xxx 2020 kwijtschelden. Dat wij voor deze wat omslachtige 
methode kiezen ligt aan de regelgeving rondom het doorvoeren van een huurverhoging bij vrije sector woningen. 
Bij dit soort woningen mag er immers maar eens per 12 maanden een huurverhoging worden aangezegd/ 
doorgevoerd. Als wij dat dit jaar pas per bijvoorbeeld 1 oktober zouden doen dan mogen wij in het vervolg de 
huurverhoging niet meer per 1 juli aanzeggen maar per 1 oktober. Wij kiezen dus voor deze methode zodat wij 
volgend jaar wel weer de gebruikelijke huurverhogingsdatum kunnen hanteren en toch al onze huurders nu 
tegemoet kunnen komen in deze moeilijke tijd.  
 
Voor sociale huurovereenkomsten gelden andere regels. De huurders met een sociale huurovereenkomst krijgen 
van ons de huurverhogingsbrief uiterlijk twee maanden voordat de huurverhoging in gaat. Daarna mogen wij 
gewoon weer per 1 juli het daarop volgende jaar de huurverhoging aanzeggen.  
 
Het liefst hadden wij onze huurders eerder geïnformeerd over de door ons gemaakte keuze. De reden dat wij 
onze huurders niet eerder kunnen informeren dan medio/ eind juni is omdat wij nog in afwachting zijn van de 
beslissing die de overheid gaat nemen over de huurverhoging voor dit jaar.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
. 
Met vriendelijke groet, 
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