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Nieuwsbrief 7           
Brochure groot onderhoud en uw huurverhoging wordt verlaagd  

 

Voor u ligt de brochure van het groot onderhoud van uw woning en uw flat in de Daniël Marot 

en Jacob Romanstraat. We zijn trots op het eindresultaat! 
 

Kijkdagen en de kijkwoning 
In de Daniël Marotstraat 28 wordt momenteel gewerkt om de kijkwoning in orde te 

maken. Per flat wordt u telefonisch uitgenodigd om te komen kijken. Vanwege 

Corona wordt u per gezin uitgenodigd en wordt een dag en tijdstip afgesproken. 

We beginnen met de Daniël Marotstraat 110 tot en met 204. Deze bewoners kunnen 

de kijkwoning eind juni bezichtigen en worden binnenkort hiervoor gebeld. De 

bewoners van de Daniël Marotstraat 2 tot en met 96 kunnen de kijkwoning eind juli 

bezichtigen. Ook zij worden hier van tevoren over gebeld. In de loop van dit jaar 

worden de bewoners van de flats aan de Jacob Romanstraat uitgenodigd. 

 

Corona  
Uiteraard worden de regels met betrekking tot Corona nageleefd.  

U leest erover op onze website: 

www.wonenbreburg.nl/overons/nieuws/coronavirus/. Houd minimaal 1,5 

meter afstand en meld het ons als u griep- of verkoudheidsverschijnselen 

heeft. We weten nog niet precies hoe de planning loopt, maar houden u 

goed op de hoogte. 

 

Uw huurverhoging wordt aangepast! 
In het najaar van 2019 hebben we u al gevraagd wat u van onze plannen vond. Daarbij hebben we 

aangegeven dat u een huurverhoging krijgt van € 13,- per maand. Dit wordt € 5,81 per maand. 

Hieronder leest u hoe dat komt.  

Meer dan 80% van de huurders heeft aangegeven met de huurverhoging in te stemmen. Daarom 

gaan we deze werkzaamheden bij alle huurders doen. De huurverhoging krijgt u pas wanneer het 

werk in uw woning klaar is. 
 

Uitleg aangepaste huurverhoging 
Uw huurverhoging na het groot onderhoud wordt aangepast. U zou na het groot 

onderhoud eerst € 13,- per maand meer betalen en dat wordt € 5,81 per maand. 

Dit is de uitleg waarom:  

U betaalt op dit moment € 293,39 per jaar aan vastrecht van de warmte aan 

WonenBreburg. Dit bedrag zit in uw voorschot per maand. Na het groot 

onderhoud is het bedrag van vastrecht € 379,67 per jaar. WonenBreburg heeft u 

beloofd dat uw vaste lasten per maand niet stijgen en daarom betaalt WonenBreburg het verschil 

van dit vastrechtbedrag voor u. De rekensom laat zien dat het nieuwe bedrag € 379,67 min het 

oude bedrag € 293,39 = € 86,28 verschil is. Dit wordt door WonenBreburg per jaar betaald. 

Gedeeld door 12 maanden is dat € 7,19 per maand. Als we dan € 7,19 van de € 13,- aftrekken, blijft 

er nog € 5,81 over voor u om te betalen als huurder per maand aan WonenBreburg. Er verandert 

nog 1 ding:  

na het groot onderhoud betaalt u de vastrechtkosten en variabele kosten niet meer aan 

WonenBreburg maar rechtstreeks aan Ennatuurlijk. U krijgt hier later meer informatie over. 

http://www.wonenbreburg.nl/overons/nieuws/coronavirus/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pensioenfondsdetailhandel.nl%2Fcorona-loket-betalingsregeling-pensioenpremie%2F&psig=AOvVaw1jkMzAbh_az4ybNVRKSNA_&ust=1591182391063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDauMH-4ukCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
 

Heeft u vragen?  
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw woonconsulent  

Annet den Hollander, via het nummer 076-5308423 of via de mail, 

a.denhollander@wonenbreburg.nl  


