
Woninginformatie fase 3 Kerckebosch

Op de volgende pagina's vindt u een lijst per ronde met informatie over de woningen. De lijst is gesplist in de verschillende toewijzingsrondes. Van elke woning zier u een aantal gegevens, bijvoorbeeld het aantal kamers of de ligging van het balkon. 

Hieronder volgt een toelichting op de gegevens in het overzicht:

Bouwnummer: dit is het nummer van de woning. Dit bouwnummer vindt u ook terug op alle plattegronden.

Woningtype: is het een eengezinswoning of een appartement?

Verdieping: op welke verdieping ligt het appartement?

Extra informatie: dit is extra informatie over woning. Is het hoekwoning?  

Aantal kamers: hoeveel kamers heeft deze woning?  Hiervoor tellen alleen de woonkamer en de slaapkamers mee. Een 3-kamer woning heeft bijvoorbeeld een woonkamer en 2 slaapkamers.

Buiten ruimte: dit is de oppervlakte van het balkon of terras van de appartementen en de tuinen van de eengezinswoningen. 

Ligging: aan welke kant van de woning ligt het balkon of de tuin? NO: is het noordoosten, een ochtend zonnetje. ZW: is het zuidwesten, een middag zonnetje.

Bergingsnummer: alle bergingen hebben een eigen nummer. Bij elk appartement hoort een vaste berging.

Parkeerplaatsnummer: nog nader te bepalen 

WWD: woningwaardering is een puntenstelsel. Met dit puntenstelsel wordt de kwaliteit en de groote van de woning in punten uitgedrukt. Als u de punten van de woning weet, kunt u uitzoeken wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn.

Netto huurprijs: de netto huurprijs is de huurprijs zonder servicekosten. De huurprijs is prijspeil 1 juli 2017. Heeft een bewoner een inkomen boven de Europanorm € -? Dan is de huurrpijs € ,- per maand voor een eengezinswoning. 

Servicekosten: dit zijn alle servicekosten bij elkaar opgesteld. Een aantal servicekosten telt mee voor het aanvragen van huurtoeslag bij de belastingdienst.

Bruto huurprijs: de bruto huurprijs is de netto huurprijs en de servicekosten bij elkaar opgeteld. Dit is ook de prijs die betaald moet worden voor de woning. Alle huurprijzen zijn zodanig vastgesteld dat als iemand daar recht op heeft huurtoeslag kan aanvragen. 
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