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Wij hebben goed nieuws! De verhuurbrochure van de 86 huurappartementen is klaar. Je kunt nu op 
je gemak bekijken welke appartementen er worden gebouwd, wat de specificaties zijn en welke 
keuzeopties je als huurder hebt. 
 

Bekijk hier de verhuurbrochure >> 
 
Start verhuur 
Naar verwachting start op donderdag 2 december de verhuur van de woningen. Hoe gaat dit in z’n 
werk? 
 
We plaatsen één advertentie op onze website  
De advertentie staat drie dagen op onze website. Je reageert op alle woningen door te reageren op 
deze ene advertentie. Zorg ervoor dat alle gegevens in je inschrijving volledig en juist zijn ingevuld. 
Onvolledige inschrijvingen of niet passende reacties worden overgeslagen.  
 
Waar moet je op letten bij het controleren van je inschrijving? 
Let op dat je contactgegevens kloppen en het aantal meeverhuizende personen juist is ingevuld. 
Daarnaast is het belangrijk dat je inkomen juist is ingevuld. Je moet namelijk voldoen aan een 
vastgesteld minimum bruto jaarinkomen. Voor eenpersoonshuishoudens is dat € 40.024,-. Voor 
tweepersoonshuishoudens is dat € 44.196,-.  
 
Voldoe je niet aan deze inkomenseis? Let dan op als je een vrij beschikbaar vermogen hebt van 
minimaal € 75.000,- (bijvoorbeeld door de aanstaande verkoop van je huis). In dit geval mag je 
namelijk 10% van je totale (aanstaande) vermogen meetellen bij je huidige bruto jaarinkomen.  
 
Voorbeeld: Je bruto jaarinkomen is € 35.000,-. (dit is te laag om een woning te kunnen huren). Je 
eigen huis heeft een overwaarde van € 200.000,- (aan te tonen via WOZ beschikking of taxatie van 
een makelaar). Neem 10% van € 200.000,- = € 20.000,-. Tel deze € 20.000,- op bij je bruto 
jaarinkomen. Het bruto jaarinkomen dat je invult in je inschrijving is € 55.000,- (€ 35.000 + € 20.000,- 
= € 55.000,-) Zie voor meer informatie ook artikel 16 en 17 van de regels woonruimteverdeling.   
 
Op zondag 5 december om 24.00 uur sluit de advertentie en wordt de rangordelijst vastgesteld  
Normaal gesproken kan je via Mijn Eigen Bouw zien op welke plek je bent geëindigd. Dit is helaas niet 
het geval bij de verhuur van deze woningen. Dit heeft te maken met de nieuwe voorrangsregeling 
doorstroomvoordeel (zie verderop in deze nieuwsbrief). Als gevolg hiervan moeten we handmatig de 
rangorde aanpassen. Aan de rangorde op Mijn Eigen Bouw kunnen dus geen rechten worden 
ontleend.  
 
Hoeveel woningen worden verhuurd? 
In totaal worden 84 appartementen verhuurd. De oppervlakte ter grootte van twee appartementen 
op de begane grond van blok A is nog onbenoemd en krijgt mogelijk een invulling als ruimte met een 
maatschappelijke functie.  
 
Wie komen in aanmerking voor een woning? 
De 84 woningzoekenden met de meeste rechten en een volledige en passende inschrijving worden 
per e-mail benaderd om aanvullende documenten aan te leveren. Eigen Bouw controleert vervolgens 
deze documenten en laat weten of aan alle voorwaarden wordt voldaan.  
 
  

https://www.eigenbouw.nl/media/hero/EB_Verhuurbrochure-2021-4_WEBSITE.pdf
https://www.eigenbouw.nl/media/hero/2021-11-11-Regels-woonruimteverdeling-Eigen-Bouw.pdf
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De volgende documenten worden gevraagd: 
- Inkomensverklaring van de Belastingdienst (gratis digitaal op te vragen via DigiD) 
- Loonstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden 
- Verhuurdersverklaring(en) van laatste drie jaar (indien van toepassing) 
- Uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie met daarop de volledige 

woongeschiedenis (tegen betaling op te vragen bij de gemeente) 
- Indien sprake is van eigen vermogen dat meetelt bij het bepalen van het bruto jaarinkomen:  

relevante informatie waarmee dit eigen inkomen kan worden aangetoond (WOZ beschikking, 
taxatierapport, inzicht in resterende hypotheek) 

 
Alle documenten akkoord? 
Dan ontvang je een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in januari 2022. Daar ontvang je de 
huurprijzen, technische verhuurplattegrond, de laatste nieuwtjes en laten we zien welke keuzes je 
kunt maken om je nieuwe woning naar eigen smaak in te richten. Natuurlijk kan je dan ook al je 
vragen stellen.  
 
Doorstroomvoordeel 
Iedereen wil graag passend wonen. Veiligheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijke 
uitgangspunten. Daar zetten de corporaties in Deventer en Eigen Bouw zich dagelijks voor in. De 
doorstroming binnen de sociale huurmarkt ‘zit op slot’. Wij werken graag mee aan een betere 
doorstroming op de sociale huurmarkt. Dit doen we door de introductie van ‘doorstroomvoordeel’. 
Doorstroomvoordeel is bedoeld voor de woningzoekende die nu een sociale huurwoning huurt, maar 
een woning in de vrije sector (> € 752,33) zoekt. 
 
Waarom biedt Eigen Bouw doorstroomvoordeel aan? 
Huurders met een middeninkomen kunnen vaak lastig een woning kopen. En woningen in de vrije 
sector hebben vaak huurprijzen die starten vanaf € 1100,-. Er is daarom weinig woningaanbod voor 
de groep middeninkomens die een woning wil huren. Wij voelen ons verbonden met de Deventer 
samenleving. Daarom denken wij graag mee over oplossingen die Deventer verder helpen. Door 
doorstroomvoordeel te geven aan huurders in een sociale woning die willen verhuizen naar de vrije 
sector, komt in Deventer een sociale huurwoning beschikbaar voor de sociale doelgroep. Zo hopen 
wij door de verhuring van een woning in de vrije sector ook meerdere verhuizingen te realiseren 
binnen de sociale huurmarkt. Zo profiteren huishoudens in het sociale segment ook mee van onze 
(nieuwe) woningen in de vrije sector. 
 
Weten of ook jij in aanmerking komt voor het doorstroomvoordeel? Kijk dan snel op 
www.eigenbouw.nl/doorstroomvoordeel.  
 
Timelapse video 
De bouw wordt met twee timelapsecamera’s gefilmd. Benieuwd naar de beelden?  
Bekijk hier een timelapse van de voortgang van de bouw in september en oktober > 
 
Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in een nieuw te bouwen 
huurappartement aan de Rubensstraat. 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
http://www.eigenbouw.nl/doorstroomvoordeel
https://youtu.be/9zKgjPzwzbM

