WoonVinder
Zelf uw favoriete woning kiezen en meteen
reageren? Dat kan met WoonVinder, het
woonruimteverdeelsysteem van De Woonplaats.
Ons woningaanbod biedt voor elk wat wils.
Wij zetten hier de mogelijkheden voor u op een rij.

 oningen onder 
W
de huurtoeslaggrens
Er is veel vraag naar woningen
onder de huurtoeslaggrens.
De Woonplaats heeft een lotingsysteem om deze woningen objectief en onpartijdig te verdelen. Hoe
actiever u reageert, hoe meer kans.
•	U verdient niet meer dan
€ 34.678,-* per jaar
•	Bij meerdere gegadigden
bepaalt de computer

Per direct te huur
Als u dringend op zoek bent naar
nieuwe woonruimte, dan is deze
categorie echt iets voor u. Alle
woningen zijn meteen beschikbaar
en dat is ideaal als u snel wilt of
moet verhuizen.
•	Zowel woningen boven als
onder de huurtoeslaggrens
•	Wie het eerst komt, die het
eerst maalt

Short Stay
 oningen boven 
W
de huurtoeslaggrens
Ook als u op zoek bent naar
een woning met iets meer
ruimte en luxe kunt u terecht bij
De Woonplaats. Wij hebben
regelmatig nieuw woningaanbod
in de vrije sector.
•	U verdient meer dan
€ 34.678,-* per jaar
•	Wie het eerst komt, die het
eerst maalt

*

(prijspeil 1-1-2014)

Tijdelijk woonruimte nodig of op
zoek naar woonruimte voor uw
medewerkers? De Woonplaats
verhuurt verschillende ruime en
compleet ingerichte appartementen
in Enschede.
•	Volledig gestoffeerd en/of
gemeubileerd
•	Huur per maand opzegbaar

Koopwoningen
Heeft u wel eens gedacht aan het
kopen van een woning? Er is vaak
meer mogelijk op dit gebied dan
u denkt. De Woonplaats biedt
regelmatig zeer betaalbare starterswoningen te koop aan.
•	Verkoop via plaatselijke
makelaars
•	Huurders van De Woonplaats
hebben voorrang

Eenmalig registreren
Heeft u interesse in een huurwoning, garage, parkeerplaats
of ander huurobject? Dan moet u
zich eenmalig registreren bij
De Woonplaats. Dat kan via onze
internetsite en is geheel gratis.
Houd bij het registreren uw burgerservicenummer en uw inkomensgegevens bij de hand. Meteen nadat
u de procedure heeft afgerond, kunt
u al reageren op de woningen van
uw keuze. Als u alleen wilt reageren
op koopwoningen, dan is registreren
niet nodig.

Parkeerruimte
Altijd verzekerd zijn van een parkeerplek? Naast woningen verhuurt
De Woonplaats ook parkeerruimte.
•	Zowel parkeerplaatsen als
garageboxen
•	Altijd per direct te huur

Let op: Nadat u een woning
aangeboden heeft gekregen,
toetst De Woonplaats het door u
opgegeven inkomen aan de hand
van een IB-60 verklaring van de
belastingdienst. Het aanvragen van
een IB-60 verklaring kost een aantal
werkdagen, dus wij raden aan dat
nu al te doen. Als u de IB-60 verklaring niet op tijd kunt aanleveren,
vervalt het aanbod.

Kijk voor uitgebreide informatie  
en ons actuele woningaanbod op:
www.de-woonplaats.nl

