De Woning  zoeker
Informatiebrochure over het vinden van een
sociale huur- of koopwoning in de gemeenten
Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle

Op De Woningzoeker vindt u het woningaanbod van:
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Wat is
De Woningzoeker
De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl) is
de website waarop woningzoekenden het actuele
aanbod sociale huurwoningen in de gemeenten
Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en
Zwolle kunnen vinden.
Met een account voor De Woningzoeker kunnen
woningzoekenden eenvoudig zien voor welke
woning zij in aanmerking komen en direct reageren
op een beschikbare woning die past bij hun
inkomen en gezinssamenstelling.
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De steden en dorpen waar via
De Woningzoeker woningen
worden aangeboden.

In de gemeenten:

www.dewoningzoeker.nl
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Voor wie is
De Woningzoeker
De Woningzoeker is er voor iedereen van 18 jaar
en ouder die nu of in de toekomst op zoek is naar
een sociale huurwoning in de gemeente Kampen,
Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.
Sociale huurwoningen zijn er speciaal voor mensen
met een inkomen onder de sociale huurgrens. Voor
deze groep is het soms lastig om via de koop- of
private huursector aan een woning te komen.
Daarom is de kale huurprijs van de aangeboden
woningen op De Woningzoeker in de meeste
gevallen lager dan de maximale huurprijs om in
aanmerking te komen voor huurtoeslag van de
overheid.
Daarnaast verhuren wij een deel van onze
woningen aan mensen met hogere inkomens.
Bij de verhuur van een sociale huurwoning
wordt altijd gekeken of het inkomen en de
gezinssamenstelling passend is bij de woning.
Zo voorkomen we dat iemand een te hoge huur
betaalt voor zijn of haar inkomen, of dat iemand
een te hoog inkomen heeft om in een sociale
huurwoning te woning.
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Wanneer inschrijven
op De Woningzoeker
U kunt zich inschrijven wanneer u nu of in
de toekomst opzoek bent naar een sociale
huurwoning in de gemeente Kampen,
Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.
Soms is een sociale huurwoning niet direct
nodig. Een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals
bijvoorbeeld een scheiding of ontslag, kan ervoor
zorgen dat u snel een woning nodig heeft. Of
wanneer u op oudere leeftijd in de buurt van
een woon-zorgcomplex wilt gaan wonen kan
een sociale huurwoning de oplossing zijn. U kunt
zich nu alvast inschrijven, zodat u inschrijfduur
opbouwt. Pas wanneer dat nodig is, kijkt u op De
Woningzoeker of er een passende huurwoning
voor u beschikbaar is.

www.wetlandwonen.nl
voor huurders

Verwacht u in de toekomst een sociale huurwoning
nodig te hebben? Schrijf u dan nu alvast in. Veel
sociale huurwoningen worden verhuurd aan de
woningzoekende die het langst staat ingeschreven
op De Woningzoeker. We noemen dit de
‘Wensmodule’.
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Met spoed op zoek
naar een woning
Staat u al een tijdje ingeschreven op De
Woningzoeker, dan is de kans om snel een
passende woning te vinden groter. Daarom
adviseren we om u in te schrijven, ook wanneer u
op dit moment niet op zoek bent naar een woning.
Spoedmodule
Wij hebben geen urgentieregeling. Heeft u zich
pas kortgeleden ingeschreven, maar heeft u toch
snel een woning nodig? Dan kunt u reageren op
woningen uit de ‘Spoedmodule’.
Deze woningen worden verloot onder de
kandidaten die voldoen aan de inkomenseisen
en passende gezinsgrootte voor de woning. Om
in aanmerking te komen voor een woning uit de
spoedmodule moet u minimaal een jaar in het
postcodegebied van De Woningzoeker wonen.
Een woning uit de spoedmodule weigeren
Reageert u op een woning uit de spoedmodule en
heeft u de woning aangeboden gekregen, maar
wilt u de woning toch weigeren? Dan wordt uw
inschrijving geblokkeerd en kunt u 1 jaar lang niet
reageren op woningen van De Woningzoeker.

Op zoek naar een huis, omdat uw woning buiten
uw schuld om onbewoonbaar is verklaard?
Bent u snel op zoek naar een woning, omdat uw
woning buiten uw schuld om onbewoonbaar
is verklaard? Bijvoorbeeld door ernstige
brand- of stormschade. Dan hebben wij een
‘hardheidsclausule’.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan
vier voorwaarden voldoen:
• De situatie is buiten uw eigen schuld om
ontstaan.
• Er is sprake van dreigende dakloosheid van
minderjarige kinderen.
• U laat een zelfstandige woning achter.
• U reageert minimaal 3 maanden actief op alle
beschikbare woningen uit de spoedmodule, maar
heeft nog geen woning aangeboden gekregen.

www.wetlandwonen.nl
voor huurders

Denkt u in aanmerking te komen voor deze
regeling, dan kunt u contact met ons opnemen.
Na 6 maanden actief reageren nog geen woning?
Reageert u al zes maanden actief op alle woningen
(in het hele gebied en niet alleen in plaatsen van
uw voorkeur) die via de spoedmodule worden
aangeboden, maar heeft u nog geen woning
aangeboden gekregen? Dan kunt u contact met
ons opnemen.
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Hoe werkt
De Woningzoeker

Op De Woningzoeker vindt u in vijf stappen een sociale huurwoning, parkeerplaats of garage. Voor
een koopwoning hoeft u zich niet in te schrijven. Heeft u moeite met het inschrijven op of gebruik
van De Woningzoeker? Kijk dan eerst in uw omgeving of er een familielid of kennis is die u hierbij
kan helpen. Komt u er echt niet uit? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.
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Inschrijven of inloggen als
woningzoekende

Inschrijven
Bent u 18 jaar of ouder en nu of in de toekomst op
zoek naar een sociale huurwoning in gemeente
Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of
Zwolle? Dan kunt u zich binnen tien minuten
inschrijven op De Woningzoeker.
U heeft de gegevens over het verzamelinkomen
van alle bewoners die 18 jaar of ouder zijn nodig
voor uw inschrijving.
Inschrijven kost u het eerste jaar €16,-. Uw
inschrijving kan elk jaar worden verlengd. Dit kost
€10,- per jaar.
Inloggen
Als u al ingeschreven staat als woningzoekende
kunt u inloggen op De Woningzoeker.
Na de inlog kunt u eventueel uw gegevens
wijzigen. Het is belangrijk dat uw gegevens
kloppen.

Stel uw zoekprofiel en
tipbericht in
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Zoeken en reageren
op een woning

Beschikbare woningen van Wetland Wonen zijn
vier dagen zichtbaar op De Woningzoeker. In deze
tijd moet u zelf reageren op de woning, wanneer u
deze wilt huren.

Op De Woningzoeker vindt u een overzicht
van beschikbare woningen. Als u inlogt op De
Woningzoeker ziet u hier alleen de woningen die
passen bij uw inkomen en gezinsgrootte.

Wilt u een e-mail ontvangen met beschikbare
woningen die aan uw wensen voldoen? Maak dan
een zoekprofiel aan. Geef onderaan de pagina
van uw zoekprofiel aan dat u een tipbericht wilt
ontvangen per e-mail.

Wilt u meer informatie over een woning? Klik dan
in het overzicht op de woning waarover u meer
wilt weten. Zo vindt u informatie over oppervlakte,
energielabel, voorzieningen, ligging, foto’s, en meer.

In uw zoekprofiel geeft u uw woonwensen aan. In
welke plaats wilt u wonen? Is een tuin belangrijk
voor u? Zo vindt u sneller een woning die past bij
uw woonwensen. Houdt u hierbij rekening met de
inkomensrichtlijnen voor passend toewijzen.

Heeft u interesse in een woning? Klik dan op
de knop ‘Reageren’ onderaan de pagina van
de woning. Onder ‘Mijn reacties’ ziet u na de
sluitingsdatum op welke plaats u bent geëindigd
voor de woning van uw keuze.
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Woning aangeboden

Er zijn 3 manieren die bepalen wie de woning krijgt
aangeboden:
Inschrijftijd: de woning wordt door Wetland Wonen
aangeboden aan de drie personen (dit aantal kan
afwijken) met de langste inschrijftijd. Woningen van
de andere corporaties worden aangeboden aan de
persoon met de langste inschrijftijd.
Zijn er voorrangsregels? Dan zijn die mede
bepalend voor de volgorde. We noemen dit
‘Wensmodule’ en ‘Vrije sectormodule’.
Loting: alle passende reacties worden geloot. Het
maakt dus niet uit hoe lang u ingeschreven staat.
De woning wordt aangeboden aan de persoon die
uit de loting komt. We noemen dit ‘Spoedmodule’.
Om in aanmerking te komen voor een woning uit
de spoedmodule moet u minimaal een jaar in het
postcodegebied van De Woningzoeker wonen.
Reageert u op een woning uit deze module
en heeft u de woning aangeboden gekregen,
maar wilt u de woning weigeren? Dan wordt uw
inschrijving geblokkeerd en kunt u 1 jaar lang niet
reageren op woningen van De Woningzoeker.

Eerste reactie: de woning wordt aangeboden aan
de persoon die het eerste reageert en voldoet aan
de inkomenseisen en gezinssamenstelling voor de
woning. We noemen dit ‘Direct huurmodule’.
Aanbieding van de woning
Wanneer u een woning krijgt aangeboden
ontvangt u van ons een bericht. Bij de aanbieding
van een woning moet u binnen een paar dagen
een aantal documenten en gegevens aanleveren.
Zoals uw inkomensverklaring en een uittreksel
Basis Registratie Personen (BRP) met woonhistorie
en aanvullende gegevens. Het is belangrijk dat de
documenten en gegevens compleet en actueel
zijn. Missen er documenten of zijn formulieren niet
compleet ingevuld? Dan gaat de woning voor u
niet door. We adviseren u deze gegevens op tijd op
te vragen bij de Belastingdienst en uw gemeente.
Geef altijd aan of u de woning wel of niet
accepteert. Heeft u geen belangstelling? Dan
bieden wij de woning aan de volgende kandidaat
aan. Door altijd te reageren op de aanbieding
voorkomt u dat wij uw inschrijving blokkeren en u
tijdelijk niet kunt reageren op een woning.

Huurovereenkomst tekenen en
sleutels ontvangen

Wilt u de woning huren en voldoet u aan alle
voorwaarden? Gefeliciteerd! U krijgt de woning
definitief toegewezen. We nodigen u uit om de
huurovereenkomst te ondertekenen. We bekijken
samen of alles in de woning in orde is. Na betaling
van de eerste huur krijgt u van ons alle sleutels die
bij de woning horen.
Nadat u een handtekening heeft gezet op
de huurovereenkomst schrijven we u uit als
woningzoekende. Uw inschrijfduur vervalt omdat u
een woning heeft gevonden. Wilt u in de toekomst
nog een keer verhuizen? Schrijf u dan weer in als
woningzoekende. U begint dan opnieuw met de
opbouw van inschrijfduur.
Overname spullen van vorige bewoner
De vorige bewoner van uw nieuwe woning kan
u spullen ter overname aanbieden. U kunt daar
samen afspraken over maken. Die afspraken legt u
vast in ons overnameformulier. De vorige bewoner
van uw woning heeft dat van ons gekregen.
De afspraken gelden alleen als het formulier is
ondertekend door de vorige bewoner én door u.
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Deze brochure over De Woningzoeker
is een uitgave van Wetland Wonen.
Wetland Wonen
Weg van Rollecate 11a
8325 CP Vollenhove

ma. t/m do. van 8.00 tot 12.00 uur.
‘s middags en op vrijdagochtend zijn we op afspraak open.
(0527) 24 97 10
ma. t/m do. van 8.00 tot 12.00 uur
www.wetlandwonen.nl
info@wetlandwonen.nl

