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Informatie in het turks

Het lijkt wel een wet van Meden en Perzen dat ieder jaar de huren werden ver- 
hoogd. □e regering heeft dit jaar de huurverheging vastgesteld op 3 procent.
Veel huurders zijn het met deze verhoging niet eens... en terecht. De hoge huur- 
verhoging wordt uitsluitend ingegeven door de bezuinigingsdrift van de Rijksover- 
heid. Dat bewoners door de hogere huren steeds vaker in betalingsproblemen 
komen, daar heeft de huidige regering weinig oog voor.
Er zijn voor bewoners mogelijkheden om zelf iets aan de hoge woonlasten te 
doen. En mogelijkheid is het weigeren van de huurverhoging, maar er is meer. 

daarom deze krant goed, het kan ٧ geld opleveren.

veel te hoge servicekosten of 
het aanlagen van kwijtscheld- 
ing van water^uiveringskosten 
en onroerendgoedbelasting.

Is uw inkomen te iaag in ver- 
houding tot de ؛٦٧٧٢  die ٧ 
betaalt, dan kunt u ٨٧ In- 
dividuele Huursubsidie aan- 
vragen. De gemeente heeft een 
aantal speciale spreekuren inge- 
steid waar ٧ huursubsidie kü^t
aanvragen. Waar die zijn, is te 
lezen op pagina 7.

Hoe een bewonersgroep in 
Amsterdam-Oost ه و  huren met 
wel 200 gulden per maand om- 
laag heeft gekregen is te lezen 
in het onderstaande artikel.

Andere woonlasten

O k  aan andere onderdelen 
van de woonlasten kunnen be- 
woners aktief Iets doen. Wat te 
denken van het aanpakken van

verlaagd naar f 120,-. 
Een maandelijks voor- 
deel voor de huurder 
van maar liefst f 230,-. In 
het hiervolgende stuk 
leest ٧ hoe dat in zijn 
werk is gegaan.

Bij Slecht onderhoud 
HUREN FORS OMLAAG

Klachten

De bewoners waren al een tijd 
lang zeer ontevreden over het 
slechte onderhoud van een 
blokje van 32 woningen in de 
Andreas Bonnstraat. Ze be- 
sloten om aitfie te ondernemen. 
Met hulp van het Wijkopbouwor- 
gaan in de buurt werd een ver- 
gadering georganiseerd en een 
bewonersgroep opgericht.

De bewonersgroep stapte met 
de lange lijst van onder- 
houdsklachten naar de Gemeen- 
telijke Dienst Bouw- en Woning- 
toez ich t(B ^). Deze dienst kon-

vervolg op pag 4

Huurverlaging bij ern- 
stige onderhoudsklach- 
ten of gebreken aan de 
woning is een mogelijk- 
heid, die nog bij te 
weinig huurders bekend 
is. We spraken met 
Lucia en Wilco, twee be- 
woners uit de Andreas 
Bonnstraat ١٨ Amster- 
dam Oost, die samen 
met de andere bewo- 
ners met succes de hu- 
ren omlaag hebben gek- 
regen. De huren gingen 
fors naar beneden: Hu- 
ren van f 350,- werden 
door de Huurcommissie

Huurverhoging

Eind mei zullen de meeste 
huurders een brief van de huis- 
baas in de bus vinden, waarin 
een huuwerhoging van 3% 
wordt aangekondigd. De huur- 
verhoging kan echter ook 5 of 
7% bedragen, wanneer volgens 
de regering de huur te laag Is in 
verhouding tot de kwaliteit van 
de woning. In deze krant kunt ٧ 
lezen hoeveel de huun/erhoging 
maximaal mag bedragen.

Hu^rverhçging 
weigeren is een recht

Veel huurders denken nog 
steeds dat het verplicht is de 
huurverhoging te betalen. Dat Is 
echter lang niet altijd het geval. 
Is uw huur te hoog of zijn er 
onderhoudsklachten over uw 
woning dan heeft ٧ het wettelljk 
recht om de huurverhoging te 
weigeren. Vele duizenden Am- 
sterdammers maken met sue- 
ces van dit recht gebruik.

Het weigeren van de huuwer- 
hoging is niet moeilijk. ٧  kunt 
bovendien voor ondersteuning 
en advies bij de huurspreekuren 
in uw buurt terecht. ٧  vindt de 
adressen en openingstijden op 
de achterzijde van deze krant.

Huurveriaging

Bij het weigeren van de huur- 
verhoging alleen hoeft het niet 
te blijven. Wanneer de huur van 
uw woning veel te hoog Is of de
onderhoudstoestand er9 slecht, 
dan kunt ٧ waarschijnlijk me؛ 
succes uw huur omlaag krijgen.



is, geldt een minder hoge deze gebieden slechts 4% €٨
harmonisatie. Heeft men ٧٠١- de hoogst mogelijke huurverhog-
gens de tabel een (٦٧٧٢٧٠٢- ing van 7%, wordt in deze
hoging van 5%, dan geldt in gebieden verlaagd tot 5%.

Bijbehorende
huuraanpassing

7%
huurverhoging

5%
huurverhoging

3%
huurverhoging

0%
huuwerhoging

huurverlaging

puntprijs

Is de prijs per punt lager dan 
2,45 (extra harmonisatiegrens)

Is de prijs per punt gelijk of 
hoger dan 2,45 maar lager dan 
3,07 (minimaal redelijke 
huurprijsgrens)

Is de prijs per punt gelijk of 
hoger dan 3,07 (minimaal redelij- 
ke huur) maar lager of gelijk 
aan 5,30 voor de eerste 30 pun- 
ten en 5,32 voor de overige 
punten (maximaal redelijke 
huurprijsgrens)

Is de prijs per punt hoger dan 
5,30 voor de eerste 30 punten 
en 5,82 voor de overige punten 
(maximaal redelijke huur)

Is de prijs per punt hoger dan 
5,85 voor ه و  eerste 80 punten 
en 6,45 voor de overige punten 
(huurverlagingsgrens)

Achterstallig onderhoud of nul- 
punten zijn ook een reden voor 
huurbevriezing (zie elders in 
deze krant). ٧١٨٢ huur kan tevens 
bevroren worden wanneer voor 
1 januari 1989 gestart wordt met 
de uitvoering van een renovatie 
of groot-onderhoudsplan. Ten- 
slotte mag geen huuwerhoging 
gevraagd worden, wanneer uw 
woning op of na 1 juli 1987 
gereedgekomen (nieuwbouw) of 
verbeterd (renovatie) Is met 
overheidssubsidie.

Huurverhoging 
Hoe hoog

trend 3%
De trendmatige huuwerhoging 

van 3% geldt als de puntprijs 
tussen de minimaal en m a * i-  
maal redelijke puntprijs ligt.

£٢ zijn ook woningen, die altijd 
de trendmatige huu^erhoging 
krijgen, ongeacht het aantal pun- 
ten. Bij woningen die met Rijks- 
subsidie verbeterd zijn of 
gebouwd, zijn de eerste vijf 
huun/erhogingen verplicht. Deze 
kunnen dus niet worden 
geweigerd. De huren mogen 
met niet meer dan de trend ver- 
hoogd worden.

HUURVERHOGING WEIGEREN 

□aar !s niets bijzonders aan
altijd hulp vragen bij de 
talrijke huurspreekuren 
؛٨  de stad. Doe het, als 

er ook maar enige reden 
toe is.

De verhoging met 3%

De meeste huurders krijgen te 
maken met een huurverhoging 
van 3%. Tegen deze verhoging 
kunt ٧ bezwaar maken. Welke

Bijna elke huurder heeft 
het wettelijke recht om 
de huurverhoging te wei- 
geren. Dat kan bijvoor- 
beeld als de woning on- 
derhoudsgebreken ver- 
toont of als de verhuur- 
der een huurverhoging 
aanzegt die niet klopt 
met uw puntentelling. 
Weigeren is makkelijker 
dan ٧ denkt. En ٧ kunt

Hoger dan 3%

Is de huur van uw woning 
lager dan de minimaal redelijke 
huur, dan krijgt ٧ een extra huur- 
verhoging. Als uw puntprijs 
onder de minimaal redelijke 
puntprijs ligt, dan geldt een 
huuwerhoglng van 5%. Ligt de 
puntprijs onder de extra har- 
monisatiegrens van f 2,45, dan 
kunt ٧ zelfs een huurverhoging 
van 7% krijgen.

Stadsvernieuwinasae- 
bieden

woningen in stadsver- ٧٠٠٢ 
nieuwingsgebleden die zijn 
gebouwd of verbeterd na 1 juli 

 en waarvan de huur 1977 ٧٥-؛
gens het puntenstelsel te laag

door het aantal punten. O d e r 
de oude huur wordt verstaan, 
de kale huur zonder watergeld 
en/of sewicekosten, die ٧ 
betaald heeft in de maand 
voorafgaande aan de huurverho- 
ging. De meeste verhuurders zul- 
len deze kale huur vermelden 
op de aankondiging van de 
huuwerhoging.

Voorbeeld:
De huurprijs die is betaald op 

1 juni 1988 bedraagt f 310,-. 
Hlewan bedraagt het watergeld 
23,75. De kale huur bedraagt 
dan 286,25. Volgens het pun- 
tenstelsel heeft uw woning 65 
punten. De pYntprijs per woning 
Is: 286,25:65 = 4,40

Deze puntprijs Is belangrijk om 
uw uiteindelijke huun/erhoging 
te kunnen berekenen.

Vu) in uw huidiae kale > ١٧٧٢؛

, ،
٧٧١ !٨  het aantal punten:

(رط

٧ krijgt dan uw prijs per punt:
(a gedeeld door b)

In onderstaand schema kunt ٧ 
aflezen welke huuwerhoging in 
principe is toegestaan bij uw 
puntprijs. Daarop gelden wel 
weer allerlei uitzonderingen.

□e meeste huurders 
krijgen te maken met 
de zogenaamde trend- 
^atige huurverhoging, 
□ e z ، bedraagt dit 
jaar 3%. Maar zoals 
meestal bij overheids- 
maatregelen zijn er 
uitzonderingen. ٧١١٢ 
huurverhoging kan ook 
5% of zelfs 7% berira- 
gen.
Is de huur te hoog of 
is er sprake van nul- 
punten dan mag geen 
huurverhoging bere-
kend worden.

Punten

Om uit te kunnen rekenen hoe 
hoog uw huun/erhoging precies 
moet zijn, is allereerst het pun- 
tenaantal van uw woning van 
belang. De punten kunt ٧ 
berekenen met behulp van het 
"puntenstelsel". Dit puntenstel- 
sel staat beschreven op deze 
pagina. Voor het berekenen van 
de punten moet ٧ de op- 
pervlakte van uw woning weten. 
٧  zult dus eerst met de cen- 
timeter door het huis moeten.

Uw woning heeft overigens al- 
tijd minimaal 40 punten. Dit is 
de ondergrens die door de 
regering is vastgesteld.

Puntprijs
Huurbevriezing

Huurbevriezing is mogelijk als 
٧١٧ puntprijs boven de maxi- 
maal redelijke puntprijs ligt.

Als het puntenaantal van ٧١٧ 
woning bekend is, moet ٧ de 
puntprijs berekenen, □it gebeurt 
door uw oude huur te delen

8. Privé buitenruimten!

Oppervlakten privé buitenruimten totaal (inclusief terras- 
sen, balkons enz.) met een grotere iengte en breedte dan

tot 25 m2 2 punten
25 tot 50 m2 4 punten
50 tot ?5 m2 6 punten
75 tot 100 m2 8 punten
100 m2 en meer 10 punten* 

* Maximaal 15 punten als grote tuin ter plaatse als etfra 
j<walfteit kan worden beschouwd, 

carport
indien geen prive buitenruimte

ten hoogste 15 punten

max.0,4 punt per m2 
max. 2 punten 
max. 2 punten 

max. 1 punt 
max. 6 punten

4. Warmte-isolatie:
Aanbeveling:
- lsolatie(dubbele)beglazing
- Vloerisolatie

- Oakisolatie
- Spouwisolatie
- Gevelisolatie

2 punten 
5 punten

9. Woonvorm
Eensgezinswoningen: 
vrijstaande woning 17 punten
hoekwoning 15 punten
tussenwoning/eindwoning 12 punten
Woningen in meergezinshuizen: met lift zonder lift
begane grond 6 punten 6 punten
1e verdieping 5 punten 3 punten
2e verdieping 4 punten 1 punt
3e verdieping 4 punten 0 punten
4e verdieping en hoger 4 punten 0 punten
16 of minder woningen per lift 2 punten/woning extra
Duplex:bovenwoning 1 punt
benedenwoning 4 punten

■Woonomgeving ten hoogste 25 punten

.Hinderlijke situaties af ten hoogste 20 punten

5. Keuken:
Lengte aanrecht: minder dan 1 m 0 punten

1 tot 2 m 4 punten*
2 m en meer 7 punten* 

* maximaal verdubbeling als de kwaliteit hoger is dan gebrui- 
kelijk in een woningwetwoning (1 punt per f. 500,- investering).

 punten و
1 punt 

4 punten*
6 punten*
7 punten*

6. Sanitair:

toilet
wastafel, fonteintje en lavet
douche

bad
bad/douche

* maximaal verdubbeling als de kwaliteit hoger is dan in een 
woningwetwoning (1 punt per f. 500,- investering)

f ten hoogste 30 punten7. Veroudering:

Aftrek wegens ouderdom 0,4 punt per ؛aar, gerekend vanaf 
het 6e ؛aar na de bouw van de woningen. Vermindering van 
aftrek bij verbetering of groot-onderhoud na 1970: 0,2 punt 
per f 1000,- investering, met een minimum van f 5000,-.

Het puntenstelsel
1. Totale oppewlakte van vertrekken 1 punt per m2 

Onder vertrekken worden verstaan: woonkamer, andere 
kamers, keuken, badkamer en doucheruimten.
Zolderruimten tellen alleen als vertrek mee als er een 
vaste trap naar toe gaat en het dak beschoten is. □e 
oppervlakte wordt gemeten op een hoogte van 1,5 meter.

2. Oppervlatte van overige ruimten(berging, zolder,garage)
3/4 punt per m2

Tot deze ruimten worden gerekend: bijkeukens, bergingen, 
wasruimten, garages, kelders en zolders. Meten op een 
hoogte van 1,5 meter.
N.B.
- Overlopen, gangen en (speel)hallen krijgen geen punten
- Oe afronding op hele vierkante meters gebeurt als alle 
punten van de vertrekken en overige ruimten zijn opgeteld; 
bij minder dan 0,5 m2 wordt naar beneden afgerond, bij 
meer naar boven.

3. Verwarming:
- per ven^armd vertrek 2 punten
- priveketel in de woning 3 punten
- privé hoog-rendements-ketel 5 punten
- kollectieve hoog-rendementsstookinstallatie 1 punt
- thermostatische ventielen per vertrek 1/4 punt(max. 2)
- vewarmingselement(en) buiten vertrekken per ruimte

1 punt (max. 4)
- c.v.-combi 1 punt
- d rs tro o  raeters(koll.vewarmingsinstellaties) 1 punt؛
N.B. geen punten bij eigen kachel of ventfarmingsinstallatie.



ACHTERSTA^IG ONDERHOUD 

Wat te doen?
Een verhuurder is wettelijk verplicht om zijn woningbezit goed te onderhouden. 
Helaas gebeurt dan lang niet altijd. Veel verhuurders nemen het niet zo nauw met 
die onderhoudsplicht.
Huurders hebben natuurlijk de mogelijkheid de jaarlijkse huurverhoging te 
weigeren, wanneer de huisbaas de woning niet goed onderhoudt. De verhuurder 
loopt dan inkomsten mis en dat kan voor een huisbaas een reden zijn om iets 
aan het slechte onderhoud te doen. Veel verhuurders geloven het echter wel. Wat 
lagere huuropbrengsten vinden ze minder erg, dan de kosten voor het weer in 
orde brengen van een slechte woning.
Ook sommige huurders )aten het hierbij. Vaak hebben ze zelf al Iets gedaan om 
de grootste overlast weg te werken. Maar wat kan een huurder doen die zijn ه آ  
haar huisbaas wil dwingen om zijn verplichtingen na te komen?

Vereniging behoud door 
Onderhoud

Weteringschans 98 
1017XS Amsterdam 
tel :0 2 0 -2 6  80 40

kan telefonisch een afspraak 
gemaalrt werden met één van 
de medewerkers om de 
mogelijke stappen te be- 
spreken. Voor meer informatie :

AFTREK HINDERLIJKE SITUATIES 
WOONOMGEVINGSPUNTEN

D

-

. . . . . . . . . . . . . .
voor de woonomgeving. Het 
kan Pest voorkomen dat h§t 
puntenboek ٧ geen aftrekpun- 
ten toekent, hoewe؛ recentelijke 
ontwikkelingen in uw woonom- 
geving daar wel aanleiding 
toegeven.

Vermeldt dan duidelijk op uw
bezwaarschrift/formulier waarom
٧ vindt dat er wel aftrek van pun- 
ten zou moeten plaatsvinden. 
Wanneer de Huurkommissle het 
met ٧ eens !s worden de punten 
alsnog in mindering gebracht

A

.
.

worden toegekend. De punten 
voor de woonomgeving ١٨ Am- 
sterdam staan !٨ een punten- 
boek.

V

؛ "
........

ma-ximaal 20 punten worden af- 
getrokken. Voor stadsvernieuw- 
ingsalrtiviteiten in de omgeving 
worden 8, 5, of 10 punten af- 
getrokken. Voor geluidsoverlast 
2, 5, respeltflevelijk 10 punten al 
naar gelang de ernst van de 
overlast. Voor ernstige verontrei- 
niging van de bodem of luchtver- 
ontreiniging in de direkte 
woonomgeving kan maximaal 
10 punten worden afgetrokken.

Kort geding

De huurder kan een klacht in- 
dienen bij de Gemeentelijke 
□lenst Bouw- en Woningtoe- 
zicht ( B ^ ) ,  Wibautstraat 3, 
telefoon 5969111. BWT kan vla 
een zogenaamde aanschrijving 
de eigenaar verplichten om de 
woning op te knappen. Alleen 
BWT inschakelen levert echter 
va^k geen resultaat op korte ter- 
^ )؛٨  op.

Sneller en effectiever kan men 
optreden in kombinatie met een 
kort geding-procedure. □it is 
een procedure bij de Recht- 
bank, waarbij de verhuurder ver- 
plicht wordt het achterstallig 
onderhoud uit te voeren. Doet 
hij dat niet, dan kan de rechter 
een dwangsom opleggen.

2 Nulpunten

Nulpunten krijgt men voor 
ernstige gebreken aan een 
woning. Heeft de woning één of 
meer nulpunten, dan zal de 
Huurcommissie de huurder 
zeker in het gelijk stellen. Wat 
nulpunten zijn kunt ٧ lezen in 
het kader. Als er nulpunten zijn, 
dan is er ook vaak sprake van 
de mogelijkheid tot huurverla- 
ging. Moe dat in z’n werk gaat, 
kunt ٧ lezen op pagina 4 van 
deze krant.

3 te hoge huur of te hoge 
huurverhoging

Elke woning is een aantal pun- 
ten waard. Op pagina 2 vindt ٧ 
daar een beknopt overzicht van.
Op pagina 2 heeft ٧ kunnen 

lezen dat op basis van dit pun- 
tenaantal en uw huidige kale 
huur berekend kan worden, wat 
uw huuwerhoging maximaal 
mag zijn. Als uw huun/erhoging 
hoger is dan toegestaan, dan 
kunt ٧ zondermeer de huu^er- 
hoging weigeren.

Hulp

De Vereniging Behoud door 
Onderhoud, geeft informatie en 
advies aan huurders over ach- 
terstaiiig onderhoud. Aan de 
vereniging zijn een aantal ad- 
vokaten verbonden, die ge- 
speciaiiseerd zijn op het gebied 
van achterstallig onderhoud. £٢

□jst van nulpunten
. £٢ is geen tot de woning behorend toilet met waterspoeling
. £٢ is geen kookgelegenheid binnen de woning;
. Geen dgiichttoetreding in hoofdwoonvertrek/siaapvertrek;
. Geen ventilatie in keuken, toilet, bad, douche, hoofdwoon- of slaap- 

vertrek;
. Geen aansluiting op de riolering;
. Geen aansluiting op waterleiding of elektriciteit;
. Gas of elektriciteit wordt niet meer geleverd omdat de installatie onveilig

• De woning is als gevolg van de toestand van de fundering, de muren, 
het dak, de trappen, de vloeren, de schoorstenen, de balkons/galerijen 
of balustrades een gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de 
bewoners;

. □e maximale geluidsbelasting wordt overschreden (Verkeer:75dB(A), 
lndustrie:65d^)Wiegtuiglawaa65:؛Ke);

. Een ondereoek in het kader van de Interimwet bodemsanering heeft 
aangetoond, dat de bodemverontreiniging een ernstig gevaar oplevert 
voor de volksgezondheid of het milieu-

RELATIEVE NULPUNTEN:
. Gp de woning rust een aanschrijving van Bouw en Woningtoezicht;
. Ernstige overlast van vocht met schimmelvorming of houtrot;
. Ernstige lekkage;
. Gnvoldoende of gebrekkige afvoer van rook- of verbrandingsgassen van 

de vewarming;
. Ernstige scheefstand of vereakkingen van gevels, vloeren, plafonds of 

wanden;
. Geen of slecht werkend binnenhuisriool;
. Ernstige stankoverlast binnen de woning door onvoldoende bodemafslui- 

ting;
. Zeer slechte algehele staat van onderhoud;

sie ؛□gediend, dan kan het een 
hele tijd duren voordat de huur- 
der weer wat hoort.

Op een gegeven moment zult 
٧ bericht van de Huurcommis- 
sie krijgen. Het kan zijn dat er 
eerst een ambtenaar van de 
buitendienst langskomt om bij“ 
voorbeeld de punten op te 
meten of de klachten te bekij-

En dan is er de zitting van de 
Huurcommissie waar uw be- 
zwaarschrift wordt behandeld. ٧ 
krijgt daarvoor altijd een uit- 
nodiging en de gelegenheid uw 
bezwaarschrift toe te lichten. ٧ 
kunt ook iemand anders mach- 
tigen het woord namens ٧ te 
voeren.

Weer een flinke tijd later, zal er 
dan een uitspraak op de mat val- 
len. Mocht deze onverhoopt 
slecht uitvallen, dan is er altijd 
nog een beroepsmogelijkheid 
bij de Kantonrechter. Als het 
zover komt, dan kunt ٧ het 
beste kontato opnemen met een 
Buro voor Rechtshulp (adressen 
op de achterpagina).

Welke 
bezwaren 
m o g e l i j k ?

In het algemeen zijn er de vol- 
gende redenen om een huur- 

verhoging te weigeren:

1 Achterstallig onderhoud

De huiseigenaar heeft de plicht 
de woning goed te onder- 
houden. Zo moet de verhuurder 
zorgen dat lekkages verholpen 
worden, de buitenboel goed 
onderhouden en geschilderd Is, 
het houtwerk niet verrot en der- 
gelijke. Vaak gebeurt dat niet en 
heeft de huurder klachten over 
het onderhoud. Dit is een veel- 
voorkomende reden om de huur- 
verhoging te weigeren.

weken na de ingangsdatum van 
de voorgestelde huuwerhoglng 
bij de verhuurder worden inge- 
leverd. Bij een verhoging per 1 
juli is dat dus vóór 12 augustus.

hoe verder

Wat gebeurt er nadat ٧ het 
weigeringsformulier bij de de 
verhuurder heeft ingeleverd? De 
verhuurder kan na ontvangst 
van het bezwaarschrift proberen 
aan de klachten van de huurder 
tegemoet te komen. Hij kan bij- 
voorbeeld de klachten over ach- 
terstaiiig onderhoud gaan verhel-

Blieven de bezwaren, dan kan 
de verhuurder het be- 
zwaarschrift van de huurder, 
met zijn kommentaar, binnen 12 
weken na de voorgestelde in- 
gangsdatum van de huuwerho- 
ging, dus vóór 23 september, !٨- 
leveren bij de Huurcommissie. 
Stapt de verhuurder niet of te 
laat naar de Huurcommissie, 
dan hoeft de huurder de huur- 
verhoging ؛٨  ieder geval niet te 
betalen.

Huurcommissie

Is het bezwaarschrift door de 
verhuurder bij de Huurcommis-

bezwaren mogeiijk zijn, leest ٧ 
op pagina 3. Die bezwaren 
moet ٧ kenbaar maken op een 
speciaal formulier, het 
zogenaamde bezwaarschrift 
2.2i0fi.2snn-0. Waarom dit for- 
muiier zo’n ingewikkeld nummer 
moest krijgen, Is niemand dul- 
delijk. Laat ٧ zich er niet door 
afschrikken. ٧  kunt gewoon 
vragen naar het formulier voor 
fiet weigeren van de norfaale 
huurverhoging.

Het formulier Is verkrijgbaar bij 
de Huurcommissie, de gemeen- 
te of bij het huurspreekuur in de 
buurt. (Adressen op de achter- 
zijde van deze krant) Op de ach- 
terzijde van het bezwaarschrift 
staat hoe ٧ dit moet gebruiken, 
u moet het bezwaarschrift bin- 
nen 6 weken na de voorge- 
stelde ingangsdatum van de 
huun/erhoging (dat is meestal 1 
juli) bij de verhuurder inleveren 
(dat wordt dan vóór 12 augus- 
tus).

huurverhoaina met 
meer dan 3%

Alle woningen met een 
huurprijs die, volgens de over- 
heid, te laag Is, dat wil zeggen 
een huurprijs hebben die onder 
de minimaal redelijke huurprijs 
ligt, kunnen in het kader van de 
huurharmonisatie een extra huur- 
verhoging krijgen.

De verhoging moet op een 
ander formulier worden aan- 
gezegd dan bij de trendmatige 
huun/erhoging, dus Is er ook 
een ander nummer, nl. 
2.2103.2500.0. Op dit formulier 
moet tevens de puntenwaarde- 
ring zijn vermeld. ٧ hoeft dus 
niet op uw knieën de woning 
door om alle oppewlakten te 
meten. Toch kan het zeker geen 
kwaad de toegekende punten 
nauwkeurig te kontroleren.

٧  hoeft in dit geval er ook niet 
op uit om een weigerlngsfor- 
muiier te halen. Op de achter- 
zijde van het aanzeggingsfor- 
muller kan namelijk bezwaar 
gemaaltf worden tegen de 
voorgestelde verhoging. Het 
bezwaarschrift moet uiteri؛؛k 6



deel opgeleverd. De al<tie heeft 
er bovendien toe geleid, dat de 
Gemeente de panden heeft aan- 
gekocht en de woningen 
momenteel door een woning- 
b ه٧ w٧erو nأg  -ng worden opgeأ
knapt. En daar was het tenslotte 
allemaal om begonnen.

A a n s c h ^ j v i r g

Het is dus belangrijk bij onder- 
houdsklachten de Gemeen- 
telijke Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht in te schakelen 
en deze te verzoeken een 
aanschrijving op de woningen 
uit te brengen. Deze aanschrij- 
ving kunt ٧ gebruiken om huur- 
verlaging aan te vragen.

Natuurlijk Is huun/erlaging 
zonder een aanschrijving ook 
mogelijk, als bij uw woning één 
of meer van de op pagina 3 
g؟ noemde nulpunten van kracht

ال  kunt voor ondersteuning en 
informatie kontakt opnemen met 
het Huurspreekuur, het Wijkop- 
bouworgaan of het Buro voor 
Rechtshulp in uw buurt.

Op sommige huurspreekuren 
is een lijst van aanschrijvingen 
aanwezig. ٧  kunt ook ٢١۴؛٠٢ - 
meren bij Bouw- en Woning- 
toezicht, Wibautstraat 3, tel. 596 
9111.

Aankoop

Op 20 mei 1937 behandelde 
de Huurcommissie de huurver- 
lagingsvoorstellen. Lucia en 
Wiico: "In één zitting werd tege- 
lijkertijd voor alle bewoners
uitspraak gedaan. Het was me 
een drultte van jewelste. De 
Huurcommissie deed gelijk 
uitspraak op de zitting: de huur 
van de woningen moest met 
terugwerkende kracht worden 
verlaagd naar de minimaal 
redelijke huur."

Al met al heeft de aktie de be- 
woners duizenden guldens voor

nog een buitendienst ambtenaar 
langs om rapport op te maken. 
Lucia en Wiico: "Het is 
belangrijk zo’n ambtenaar uit- 
drukkelijk te wijzen op de 
gebreken. Toen die ambtenaar 
bij ons binnen kwam zei hij: 
"Oh, hier is niets aan de hand". 
Dat bleek wel even anders te l!g- 
gen toen we hem met zijn neus 
op de gebreken drultten. Bouw- 
en Woningtoezicht maakt die 
aanschrijvingen heus niet voor 
niets."

die huurverlagingsformulleren
behoorlijk ingewikkeld in elkaar 
zitten. Voordat je het weet heb 
je het verkeerde gedeelte naar 
je verhuurder of naar de Huur- 
commissie opgestuurd en moet 
je weer overnieuw beginnen. 
Dat is natuurlijk zonde van de 
tijd. Daarom wiiien we andere 
bewoners ook een tip geven: 
weet je niet precies hoe zo’n for- 
mulier werkt ga dan naar een 
buro voor Rechtshulp of een 
Huurspreekuur toe. Zij kunnen 
erbij helpen en weten precies 
hoe het moet."

ء : ءم

Am btenaar

"Als reden voor de hiiurver- 
laglng hebben we de aanschrij- 
vingen van Bouw- en Woning- 
toezicht genoemd. Een kopie 
van de aanschrijvingen met ge- 
brekenlljst werd bij het huur- 
veriagingvoorstei gestopt."

Toen de verhuurder niet 
reageerde werden de huurver- 
lagingsvoorstellen door de be- 
wonersgroep gezamenlijk bij de 
Huurcommissie gedeponeerd. 
In een begeleidende brief werd 
de Huurcommissie gevraagd 
٥٢٨ alle verzoeken tegelijk te be- 
handelen.

Voordat de Huurcommissie 
uitspraak deed, kwam er eerst

vervolg ٨^٧  pag

troleert of huisbazen hun wonin- 
gen wel goed onderhouden. Is 
dit niet het geval dan kan Bouw- 
en Woningtoezicht een zoge- 
naamde aanschrijving doen. Dit 
is een laatste aanmaning aan de 
eigenaar om de klachten to ver- 
helpen.

Ook in de Andreas Bonnstraat 
zijn aanschrijvingen uitgebracht. 
Het was een hele waslijst, van 
het herstellen of vernieuwen van 
kozijnen en deuren tot het 
herstellen van een scheur in het 
aanrechtblad.

Nulpunt

Zo’n aanschrijving geldt als 
een nulpunt. $!nds juli 1986 kan 
zo’n nulpunt reden zijn om de 
huur to verlagen naar het mini- 
maal redelijke nlvo. Direkt na 
het van kracht worden van deze 
regeling besloot de be- 
wonersgroep om met alle be- 
woners samen huuweriagings- 
voorstellen te doen aan de ver- 
huurder. Lucia en Wilco: "Bij het 
berekenen van de punten hiel- 
pen de bewoners elkaar. We 
hebben bij heel wat buren met 
het meetlint over vloer gek- 
ropen."

"Wat ons ook gebleken Is dat

zoek wordt pas in behandeling 
genomen ais ٧ f 26,- op de re- 
kening van de Huurcommissie 
hebt overgemaairt.

Er komt iemand van de Huur- 
commissie bij uw thuis kijken. ٧ 
krijgt daarna een verslag toege- 
stuurd met een uitnodiging voor 
een zitting van de Huurcommls- 
sle. Na de zitting krijgt ٧ de 
uitspraak thuisgestuurd.

Als uw verhuurder een ١١٧٧٢- 
verhoging heeft voorgesteld, 
moet u niet vergeten hier- 
tegen een bezwaarschrift !٨ te 
dienen, ook al komt u in aan- 
merking voor huurverlaglng.

huurder van uw woning bent, 
kunt ٧ door een verzoek aan de 
Huurcommissie huurverlaging 
krijgen tot de maximaal redelijke 
huur. De maximaal redelijk^ 
huur is nog altijd behoorlijk la- 
ger dan de huun/erlagings- 
grens. Dat loont dus de moeito.

Deze huuwerlaging geldt van- 
■ af de datum van ingang van uw 
hnnrkontrakt Het verzoek tot 
huufverlaging moet op een spe- 
ciaal tormuller direkt aan de 
Huurcomlssie worden opge- 
stuurd, In ieder geval binnen 
drie maanden na het ingaan van 
het huurkontrakt. Het formulier 
Is to verkrijgen bij de Huurcom- 
missie. Droogbak 1a. Het ver-

HUURSPREEKUUR
١٧»♦ is dat

T

‘
■

dat we op het wijkcentrum veel 
vragen kregen over allerlei 
onderwerpen. Toen Is besloten 
om 1 middag in de week een 
spreekuur to organiseren. Het 
werd steeds drukker en nu zijn 
we op vijf middagen in de week 
open. Elke werkdag van half 
twee tot half vier."

M

.
iijkse huu^/erhoging extra 
spreekuren te organiseren op 
woensdagavond en vrijdagmor- 
gen. De mensen kunnen hier 
met allerlei vragen torecht. In de 
periode rond de huuwerhoging 
nemen het aantal woonproble- 
men altijd sterk toe. De mensen
denken dan opeens: Een 
huuwerhoging? Dan moet er

In deze krant wnrrit af 
€١٦ toe verwezen naar de 
huurspreekuren !٨ de 
verschillende buurten.
Ook op de achterpagina 
van deze krant staan 
huurspreekuren vemeld. 
Wat deen die spreek- 
uren nu precies?
We gingen met deze 
vraag op bezoek b؛j een 
spreekuur in de Amster- 
damse Pijp. Het spreek- 
uur is daar gevestigd in 
het wijkcentrum Cein- 
tuur, aan de Ceintuur- 
baan dus, op nummer 
344. We werden n n tv a n -  
gen door Tine Kwakker- 
naat en Mies Buning. Zij 
draaien al jaren mee als 
spreekuurhoud-sters.

HUURVERLAGING

Wanneer en hoe
In nogal wat gevallen hoeft het niet te blijven bij het weigeren van de huurverho- 
ging alleen, maar kan ook huurverlaging verkregen worden. Huurverlaging kan ٧ 
behoorlijk wat geld opleveren, zoals ٧ op de voorpagina van deze krant heeft kun 
nen lezen. ٧ kunt huurverlaging aanvragen wanneer:
- ٧ een te hoge huur betaalt;
- wanneer er zich ernstige gebreken of ernstig achterstallig onderhoud aan de 
woning voordoen;
- ٧ nieuwe huurder bent en ٧ te veel huur betaalt.

Het gaat dan al gauw om een 
verlaging van meer dan 
honderd gulden per maand.

De gang van zaken Is het- 
zelfde als bij huurverlaging 
wegens to hoge huur. ٧ moet 
dus het verplichte doordrukfor- 
muller gebruiken. Daarop moet 
٧ onder de puntentelling de 
gebreken vermelden die vol- 
gens ٧ een nulpunt opleveren. 
Zie verder hierboven bij te hoge 
huur. Daar leest ٧ welk gedeelte 
van het formulier ٧ moet opstu- 
ren en hoe de procedure verder 
verloopt.

Ook hier geidt, dat ٧ altijd de 
hulp in kunt roepen van een 
huurspreekuur of een Buro voor 
Rechtshulp.
Worden de nulpunten of het 

achterstallig onderhoud opge- 
heven, dan mag de huur weer 
verhoogd worden naar het oude 
peil.

 te hoge huur bij ؛3
nieuwe fiuurder

Voor nieuwe huurders ls het al- 
tijd aan te raden meteen te kij- 
ken of de huur niet to hoog Is. 
٧  moet dan de punten van de 
woning tollen en vergelijken met 
de grenzen, zoals die op pagina
3 van de krant zijn aangegeven. 
Als ٧ korter dan drie maanden

naar de Huurcommissie te 
sturen. Dit verzoek aan de Huur- 
commissie is gratis. Er komt na 
verloop van tijd iemand van de 
Huurcommissie bij ٧ kijken. ٧ 
krijgt daarna een kopie van het 
opgemaakte rapport en een uit- 
nodiging voor de zitting. Een 
aantal weken (soms maanden) 
na de zitting krijgt ٧ de uit- 
spraak thuisgestuurd. De uit- 
spraak wordt pas twee maan- 
den na de verzendingsdatum 
van kracht.

De procedure iijltt ingewikkeld, 
maar ٧ kunt altijd de hulp in- 
roepen van het huurspreekuur 
in uw buurt (voor adressen zie 
de achterpagina van deze krant) 
of een Buro voor Rechtshulp.

2. erns^ge g؟ ^reken 
of ernstfö achter- 
stallig ofîde^oud

Als UW woning één van de 
gebreken vertoont die voor- 
komen op het lijstje met nulpun- 
ten van pagina 3, kunt ٧ huur- 
verlaging tot de minimaal rede- 
lijke huur voorstellen. Vooral op 
het laatste nulpunt "zeer slechte 
algehele staat van onderhoud" 
hebben al veel huurders huuwer- 
laglng gekregen.

1.te hoge ١٦٧٧٢

Als uw huur to hoog Is, kunt ٧ 
huuwerlaglng aanvragen, ٧ w 
huur kan verlaagd worden tot 
aan de zogenaamde huurver- 
laglngsgrens. Hoe ٧ de huurver- 
laglngsgrens kunt berekenen, 
leest ٧ op pagina 2 van deze 
krant. Deze verlaging geldt 
vanaf de door ٧ voorgestelde 
datum, die minstens een volle 
maand na het opsturen van uw 
voorstol moet liggen.

Voor het aanvragen van huur- 
verlaging moet ٧ een speciaal 
doordrukformulier (formulier 
2.2103.2500.0) invullen. Dit for- 
muller Is te verkrijgen bij de 
Huurcommissie, Droogbak 1a of 
bij het huurspreekuur in uw 
buurt.
Als ٧ dit formulier uit elkaar 

haalt ziet ٧ twee formulieren en 
een envelop. Deze envelop 
moet ٧, na invulling van de for- 
mulieren, aan de verhuurder 
opsturen. Als de verhuurder niet 
binnen zes weken reageert of 
niet akkoord gaat, dan moet ٧ 
binnen twaalf weken na de 
voorgestelde ingangsdatum de 
Huurcommissie ٥٨١ een ui- 
tspraak vragen.

Dit doet ٧ door het tweede 
blad van het formulier samen 
met een kopie van het voorblad



Geen
servicekosten

٧٥٠٢
onderhoud

en ؛٢٦  de huurkontrakten van de 
bewoners was hierover niets 
vastgeiegd. Voor de bewoners- 
commissie was dit reden om 
alle bewoners op te roepen, t e . 
protesteren tegen deze verho- 
ging.

S

'

٠  -

voor extra diensten en leverin- 
gen. □  -niet voor zaken waar وال
voor u ai de gewone huur 
betaalt. ٧  betaalt huur voor 
onderhoud van uw woning en 
de daarbij behorende ihstaila- 
ties. Veel woningbouwverenigin- 
gen, maar ook partikuiiere ver- 
huurders, berekenen de huur- 
ders het on-derhoud van bijvoor- 
beeld centrale verarm ing, lift, 
hallofoon(deurtelefoon) en 
warm-waterinstallatie in de ser- 
vicekosten door. Verhuurders 
noemen het onderhoud aan in- 
stallaties meestal gangbaar- 
houden. De rechter bepaalde

E

'

.
aile bewoners deden mee en 
weigerden het tuingeld te 
betalen. Gekonfronteerd met de 
bezwaren van de bewoners 
moest de verhuurder erkennen 
dat de verhoging onrechtmatig 
was. □e verhuurder heeft haar 
excuses aangeboden voor de 
gang van zaken. Het tuingeld 
werd geschrapt en bewoners, 
die te veel betaald hadden, 
kregen hun geld terug. ٥٥٥٢ 
snel en attent optreden van de 
bewonerscommissie betalen de 
bewoners 75 gulden per jaar 
minder en dat Is mooi mee- 
genomen.

S

'

die zaken die ٧ met uw verhuur- 
der bent overeengekomen. Een 
verhuurder kan niet zomaar 
nieuwe posten opvoeren zonder 
dat ٧ daarmee akkoord gegaan 

-bent.

Servicekosten niet omhoog
Naast de ٨٧٧٢ betalen de meeste huurders ook servicekosten. Dat zijn kosten die 
de verhuurder in rekening brengt voor zogenaamde extra diensten ه آ  ieveringen. 
Voorbeelden van servicekosten zijn elektra voor de trapverlichting, kosten voor 
het schoonmaken van gemeenschappelijke gangen en trapportalen, tuinonder- 
houd en stookkosten bij een kollektieve verwarmingsinstallatie. De verhuurder 
mag niet zomaar wat in rekening brengen: de servicekosten zijn net als de 
huurprijs aan wettelijke regels gebonden.

Geen verhoging

□e verhuurder mag de ser- 
vicekosten niet verhogen, wan- 
neer hij over het afgelopen jaar 
geen uitgesplitste jaarafrekening 
aan de huurder heeft verstrekt. 
Verhoogt de verhuurder de ser- 
vicekosten toch, dan hoeft ٧ 
niet naar de Huurcommissie te 
stappen. ٧  kunt dan volstaan 
met het niet betalen van de ver- 
hoging.

grondslag liggen, bij de verhuur 
,der !٨ te zien. Dit zijn bijvoor- 
beeld rekeningen van het 
schoonmaakbedrijf, het GEB of 
het tuinonderhoudsbedrijf. Kunt 
٧ het niet eens worden met uw 
verhuurder dan kunt ٧ het ge- 
schil voorleggen aan de ٢٧٧٢- 
commissie. De huurcommissie 
bepaait dan hoeveel de maxi- 
male sewicekosten voor ٧ 
mogen zijn. De verhuurder moet 
zich aan zo’n uitspraak van de 
Huurcommissie houden.

Servicekosten f 75, = omlaag
SUCCES VOOR 
BEWONERSCOMMISSIE
Aan de Admiralengracht

nsterdam-West wonen؛A
is goed te spreken over de op-
geknapte woningen, hoewel er 
natuurlijk altijd punten blijven 
die beter hadden gekund.

Tot hun verbazing wilde de 
verhuurder in september 

1987 na de oplevering van de 
woningen opeens bij alle be- 
woners f 6,32 per maand tuin- 
geld in rekening brengen. De 
bewonerscommissie was het 
hier niet mee eens. In het ver- 
leden was nooit tuingeld betaald

Aan ه و  Admiralengracht in 
A؛nsterdam-West wonen de 

heren H^.Llndeboom en 
W.Groen. Zij zijn iid van de be- 
wonerscommissie voor hun 
kompiex. Vorig jaar zijrf de 
woningen opgeknapt. Bij zo’n 
opknapbeurt is de rol van een 
bewonerscommissie heel be- 
langrijk. Vooral de toezlchthou- 
dende rol van de heer ٧ ٨ - 
deboom was van groot belang, 
met name voor de oudere be- 
woners. De bewonerscommissie

Geen winst

De verhuurder mag In ieder 
geval geen winst maken op de 
sen/icekosten. Hij mag dus ten 
hoogste de werkelijke kosten in 
rekening brengen. Deze werke- 
lijke kosten mogen niet on- 
redelijk hoog zijn. Is dit wei het 
geval dan kan de Huurcommls- 
sle gevraagd worden het 
bedrag lager vast te stellen. On- 
redelijk is bijvoorbeeld wanneer 
٧ betaalt voor twee maal in de 
week schoonmaken van de trap- 
pen en portaal, terwijl dit maar 1 
keer per twee weken gebeurt.

De verhuurder moet de huur- 
der binnen vier maanden na 
afioop van het boekjaar een 
jaarafrekening verstrekken. Op 
deze jaarafrekening moet staan 
hoeveel de verhuurder per 
onderdeel heeft uitgegeven en 
hoeveel de huurder hiewoor 
aan maandelijkse voorschotten 
heeft betaald. Heeft ٧ te vee؛ 
betaaid dan krijgt ٧ geid terug, 
heeft ٧ te weinig betaald dan 
moet ٧ bijbetalen.

Bezwaren

Bent ٧ het niet eens met de 
jaarafrekening of ontvangt ٧ in 
het geheel geen aftekening, dan 
Is het belangrijk uw bezwaren 
bij de verhuurder te melden. ٧  
heeft het recht de rekeningen 
die aan de jaarafrekening ten

٢٧٠٢!^ jaar dat het door- 
berekenen in de sewicekosten 
van deze onderhoudskosten 
niet is toegestaan.

V

'

- - - - - - -

kosten schrappen van de huur- 
nota’s. Dit kan ٧ toch al gauw 
tussen de 5 en de 10 gulden 
per maand schelen of wel 60 tot 
120 gulden op uw jaarafreken- 
ing.

-  - -  -

fende posten in 1987 heeft 
betaald, terug van uw verhuur- 
der. Omdat in de jaren vóór 
1987 door huurders ook te vee) 
is betaald voor de al genoemde 
posten, hebben bewonersor- 
ganisaties van komplexen met 
kollefóieve cv en lift, airtie onder- 
nomen om dit te veel betaalde 
bedrag van de verhuurder terug 
te vorderen. Mocht dit bij uw 
kompiex het geval zijn dan 
wordt ٧ hierover door uw be- 
wonersorganisatie op de hoogte 
gehouden.

T

;'
......

huurveriaging. We hebben hier 
in de buurt ai een aantal geval- 
ien gehad waarbij mensen zo’n
200 gulden per maand minder 
huur hoefden te betalen." ,

M
.

samen met de buren een pro- 
bleem aanpakken. Als één 
etage in slechte staat verkeert, 
dan zuiien de andere etages wei 
niet veel beter zijn. Vaak is er 
dan eerst één bewoner die bij 
ons komt. Het is dan heel be- 
iangrijk dat ook de andere be- 
woners in zo’n pand iets onder- 
nemen. Gelukkig lulrt dat ook 
regelmatig."

O

.

.
terecht met problemen over o.a. 
de huur of het siechte onder- 
houd van uw woning. Ook als ٧ 
zelf wilt meewerken als vrijwil- 
llger aan zo’n spreekuur bent ٧ 
welkom. ٧  vindt de adressen op 
de achterzijde van deze krant.

komen met kiachten, kijken we 
gelijk of er al een aanschrijving 
op de woning zit."

ben op het spreekuur een lijst 
met aanschrijvingen van de 
dienst Bouw- en Woning- 
toezicht. Als mensen hier dan

wel eerst iets gebeuren aan dat 
lekkende dak. En dan komen ze 
hiervoor hulp"

H et spreekuur draait 
uitsluitend met vrijwilligers. 

Die vrijwilligers worden uit- 
stekend geschoold. Mies: "We 
nodigen altijd voor bepaalde 
ondeiwerpen deskundige men- 
sen uit, die ons vertellen hoe 
lets in eikaar zit en waar we op 
moeten letten. Wat ook belang- 
rijk is, is dat we worden bege- 
leid door een advokaat. Tijdens 
de spreekuren kunnen we hem 
altijd telefonisch bereiken als we 
vragen of problemen hebben, 
waar we niet direkt zeif uitko- 
men."

Tine: "Er komen ook veel 
buitenlandse buurtbewoners 

op het spreekuur. Soms zijn er 
wel taalproblemen. Mensen 
nemen dan hun kinderen of 
buren mee. In de praktijk ko- 
men we er altijd uit."

M ies: "Hier ln de Pijp zitten 
nog veei partikuiiere huis- 

bazen. Een aanzienlijk deel van 
de klachten bestaat uit ach- 
terstalllg onderhoud. We heb-



ONROEREND-GOEDBELASTING
water. Volgens het Water- 
leidingbedrijf moet dat ٧ toch 
geld opleveren, omdat er 
minder waspoeder nodig !s voor 
een schone was en er minder 
snel verkalking van het verwar- 
mingselement zal optreden. En 
wat te denken van een kopje 
thee met zacht water?

Eenheden
bij de voorposten van de ge- 
meente ه آ  de buro’s Sociaal 
Raadslieden in elke buurt.

Kontrole

Het kan overigens geen kwaad 
om de watergeld-berekening 
van uw verhuurder te kon- 
troleren. Er zijn nog steeds ver- 
huurders die meer berekenen 
dan is toegestaan. En waarom 
zou ٧ de besparingen op de 
shampoo niet zelf in uw zak 
steken? Bij het Waterleiding- 
bedrijf weten ze precies wat ٧ 
moet betalen. Het teiefoonnum- 
mer is: 580 29 11.

Het bedrag dat ٧ voor het 
water moet betalen, kan als 
volgt berekend worden. Al- 
lereerst moet vastgesteld wor- 
den over hoeveel eenheden uw 
w؟ ning beschilrt. Als eenheden

Duurder water ء م ؛ةءه0؟اس,م
bad, een garage en ook nog 
een tuin groter dan 65 m2.

Het aantal eenheden moet ٧ 
vermenigvuldigen met f 4,82. 
□at levert dan het bedrag op 
dat maandelijks aan watergeld 
moet worden betaald.
Voorbeeld: een vierkameiwon- 

ing met keuken en zonder lig- 
bad, betekent 5 eenheden X 
4,82 = f 24,10 per maand.

hierover informatie vinden op 
uw aanslagformuller.

Zacht water

Volgens de gemeente moet 
het watergeld o.a. omhoog, 
door het in gebruik nemen van 
nieuwe Installaties voor zacht

Minder shampoo?

Naast de kale >٦٧٧٢ en 
servicekosten, brengt 
de verhuurder ook water- 
geld in rekening. Het 
watergeld wordt per 1 
الإ  verhoogd van f 4,72 أا
naar f 4,82 per eenheid. 
Als ٧ de huurverhoging 
weigert, dan moet we> 
de verhoging van het 
watergeld worden be- 
taald.

Meevaller ٧٠٠٢ 
huurders nieuwbouw

Yele duizenden huurders krij- 
gen per 1 juli a.s. geld terug, 

□oor een fout van het ministerie 
zijn de aanvangshuren van 
bepaalde nieuwbouwcomplexen 
te hoog vastgesteld. Na enkele 
processen kon het ministerie er 
niet meer omheen: er moet 
terugbetaald worden.

وإ|ا
w m m mWaar gaat het ٥^?  Van 180و  

tot 1986 zijn er in de groteZijn

bezwaarmaken

Is de aanslag van de on- 
roerendgoedbelasting volgens ٧ 
onjuist, bijvoorbeeld over een 
periode dat ٧ niet op de betref- 
fende woning woonachtig bent 
geweest, dan kunt ٧ bezwaar 
maken

٧  schrijft daartoe een brief 
(een bezwaarschrift) met daarin 
uw bezwaren tegen de aanslag 
aan de Inspelrteur van de 
Gemeentebelastingen, ^ames 
Wattstraat 84, Amsterdam, □e ؛٨ - 
spekteur behandelt dan uw be- 
zwaren en laat ٧ weten of uw 
bezwaren terecht zijn. □it kan 
even duren, soms wel anderhalf 
jaar. Het is daarom belangrijk 
dat ٧ -wanneer ٧ bezwaar 
maakt en niet betaalt- tegelijker- 
tijd uitstel van betaling aan- 
vraagt bij:

de ©ntvanger van Rijksbelas- 
tlngen, Wibautstraat 2-4.

Wilt ٧ meer weten over on- 
roerendgoedbelasting, haal dan 
de folder Gnroerend-goedbelas- 
ting bij de Gemeentebelastingen 
of bij een spreekuur in de buurt.

Adressen en teiefoonnum- 
mers:

Dienst Gemeentebelastingen, 
،James Watt$traat 84, telefoon.

Ontvanger van Rijksbelastin- 
gen, Wibautstraat 2-4, tel.5 3 و

(Bewoners uit Amsterdam-ZG 
moeten zich wenden tot de 
Onlvanger van de Rijksbelasting 
te Amstelveen, van Heuven 
Goedhardlaan 13)

Informatie Is ook verkrijgbaar

□e meeste huurders zul- 
len deze zomer weer 
een aanslag krijgen voor 
de onroerend-goed-be- 
lasting. Misschien bent 
ook ٧ dit voorjaar op- 
geschrikt door berichten 
in de kranten over gigan- 
tische verhogingen van 
de onroerend-goed-be- 
lasting. In 1988 blijft de 
onroerend-goed-belast - 
ing, ook wel OGB ge- 
noemd, echter nog het- 
zelfde als vorig jaar.

In Amsterdam wordt de GGB 
berekend op basis van de op- 
pervlakte van uw woning, □eze 
oppervlakte wordt vermenig-vul- 
digd met faktoren voor ligging, 
kwaliteit en soort gebruik. Hier- 
mee wordt de zogenaamde om- 
gerekende oppervlakte uit- 
gerekend, □oor elke volle 10 
m2 van de omgerekende op- 
pervlakte te vermenigvuldigen 
met het tarief van f 16,45 (voor 
huurders), wordt berekend hoe 
hoog ٧ voor uw woning wordt 
aangeslagen.

kwijtschelding

Als uw inkomen erg laag is 
kunt ٧ mogelijk ook in aanmerk- 
ing komen voor Iwijtschelding. 
٧ kunt dit aanvragen bij de 
Ontvanger van de Rijksbelastin- 
gen. Een speciale folder en het 
kwijtscheldingsformuiier Is mees- 
tal op de spreekuren ؛٨  uw 
buurt te krijgen of bij de 
Gemeentebelasingen.

Komt ٧ niet In aanmerking 
voor kwijtschelding maar is het 
voor ٧ moeilijk om het bedrag 
Ineens te betalen, dan kunt ٧ 
ook in termijnen betalen. ٧  kunt

H

• •
,

afgesproken dat er geen ver- 
rekening zal plaatsvinden met 
ontvangen individuele Huursub- 
sidie.

Voorbeeld:
Woont ٧ inmiddels 5 jaar in 

een komplex waarvan de huur 
indertijd onterecht met 4% was 
verhoogd, dan krijgt ٧ 5(jaar) X 
I2(maanden) X 4(%) X  2(gul- 
den) = f480,--terug.

H

'

..
poraties !٨ stadsvernieuwings- 
gebieden, die gebouwd zijn tus- 
sen 1980 en 1986 met zoge- 
naamde vergelijkingshuren. ٧ 
kunt bij uw woningkorperatie 
navragen of uw woning daar 
onder valt. Huurders die reeds 
vertrokken zijn, zuiien door mid- 
dei van advertenties attent 
gemaakt worden op de terug- 
gave.

E

 " '
.... .

mogen resultaten oplevert.

steden, waaronder Amsterdam, 
veel woningen gebouwd met 
zogenaamde vergelijkingshuren. 
Het ging om nieuwbouwwonin- 
gen in stadsvernieuwings- 
gebieden. Om deze woningen 
niet te duur te laten worden in 
vergelijking met de overige huur- 
woningen in die gebieden, werd 
er een speciaie huurberekening 
toegepast, zodat de woningen 
goedkoper werden dan normaal 
het geval zou zijn.

D .

vastgesteid, werden vóór de 
oplevering door de re'gering ver- 
hoogd met het jaarlijkse huurver- 
hogingspercentage. □it is echter 
in strijd met de wet. □e wet 
bepaalt dat er geen huurverho- 
ging berekend mag worden bin- 
nen de eerste twaalf maanden 
na oplevering.

I

"

■ ■ ■ ■ 
bepaalde de Raad van State, 
dat de huuwerhoging onjuist 
was. □it was voor de regering 
nog niet voldoende. Er moest 
een tweede proces gevoerd wor- 
den, om de regering te dwingen 
die huuwerhoging terug te 
betalen. Ook dit werd door de 
bewoners gewonnen.

Waterzuiveringskosten
$٥٨١$ kwijts^lding  megelijk

deelraadkantoren, kantoren van 
de Stichting Wijkvoorzieningen 
voor Bejaarden en de Sociale 
□lenst.

Het is van groot beiang dit 
formulier in te dienen ٧۵۵٢ 1 

juli a.s. ١٨ dat geval kunt ٧ 
namelijk het bedrag dat ٧ 
betaald heeft vanaf 1 januari 
terugkrijgen, als ٧ tenminste 
voor kwijtschelding in aanmer- 
king komt. Voor de rest van het 
jaar wordt uw GEB-rekening 
dan aangepast. Ais ٧ uw ver- 
zoek na 1 juli inievert, dan gaa؛  
de eventuele kwijtschelding pas 
in, twee maanden na indiening 
van het verzoek. Dat betekent 
dat bij indiening op 1 augustus, 
٧ pas kwijtschelding krijgt vanaf 
1 oltfober.

betalen. De belangrijkste is, dat 
٧ die aanslagen niet of met 
moeite kunt betalen. Dit houdt 
in de pralrtijk in, dat mensen 
met een inkomen op 
bijstandsnivo, een beroep kun- 
nen doen op deze regeling. Ook 
mensen die een iets hoger in- 
komen hebben maar bovendien 
enkele bijzondere uitgaven, bij- 
voorbeeld bij ziekte, kunnen een 
aanvraag indienen.

De kwijtscheldingsregeling 
geldt niet voor de overige 

gemeentelijke belastingen, zoals 
de hondenbelasting. Voor de on- 
roerend goedbeiasting geldt 
een aparte regeling. Hierover 
kunt ٧ elders op deze pagina 
meer lezen.

Als ٧ denirt voor kwijtscheld- 
ing in aanmerking te kpmen, 

dan moet ٧ een aanvraagfor- 
mulier indienen. □it formulier is 
op een groot aantal adressen in 
de stad verkrijgbaar, zoals 
wijkcentra, buurthuizen, stads-

□e gemeente Amster- 
dam heeft 10 miljoen gul- 
den uitgetrokken om 
mensen met lage inko- 
mens te helpen, □it doet 
men door in bepaalde 
gevallen kwijtschelding 
te verlenen voor de 
bijdrage waterzuiverings- 
kosten en reinigingshef- 
fing. □eze bedragen wor- 
den betaald via de GEB- 
rekening. De meeste Am- 
sterdamse gezinnen be- 
talen ruim 20 gulden per 
maand voor deze belas- 
tingen. Dit is dan ook 
het bedrag dat men 
eventueel terug ^ ٨ krij- 
gen.

De gemeente heeft een aantal 
vo؛ waarden opgesteld, 

waaraan ٧ moet voldoen om die 
belastingen niet te hoeven
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INDIVIDUELE
HUURSUBSIDIE
Het is □ه و  niet zolang geleden dat de Individuele Huusubsidie wettelijk is 
vastgelegd en toch probeert de regering hierop nu al weer tors te beknibbelen. 
Dat is een slechte zaak. Veel huurders worden hierdoor in grote onzekerheid 
gelaten voor wat betreft de huur, die zij in de toekomst moeten gaan betalen. 
Toch kan dé huursubsidie nog steeds een belangrijk middel zijn om uw woonlas- 
ten omlaag to krijgen. Nog lang niet iedereen die in aanmerking komt voor In- 
dividuele Huursubsidie maakt van deze mogelijkheid gebruik. Als ٧ ook maar 
enigszins denkt voor Huursubsidie in aanmerking to komen, vraag het dan aan. u 
kunt nu Huursubsidie aanvragen voor de periode van ju>i 1988 tot juli 1989. ٧ 
kunt hiervoor terecht bij de speciale spreekuren van de afdeling Huursubsidie 
van de Gemeente.

groepen van een daartoe aan- 
gewezen woning ه آ  gebouw en 
huurders van een woonhuis- 
monument.

Voor huurders die vanaf أرالر 
1984 reeds onafgebroken huur- 
subsidie ontvangen, gelden ook 
andere grenzen voor de huur en 
het inkomen

Voor meer informatie kunt ٧ 
terecht bij de Gemeentelijke 
Dienst Volkshu؛$vesting of uw 
woningbouwvereniging.

Hoe kunt ٧ 
huursubsdie krijgen

Als ٧ voor huursubsidie in aan- 
merking wil! komen moet ٧ daar- 
voor een aanvraag indlenen; 
ook als ٧ al huursubsidie 
ontvangt moe! ٧ dal weer op- 
nieuw aanvragen. ٧  heef! daar- 
voor de tijd !٠! en me! 31 
december 1988. Maar hoe eer- 
der ٧ aanvraag!, des ïe eerder 
heef! ٧ de subsidie.

Hiernaast kun! ٧ lezen waar ٧ 
de huursubsidie kunt aanvragen.

een aantal voow/aarden. Daar- 
voor zijn de nieuwe aanvragers 
ingedeeld in 3 groepen. Deze 
drie groepen staan hiernaast ver- 
meid.

Voorbeeld:
een alleenstaande van 23 jaar, 

belastbaar Inkomen van 18.000 
en een subsidiabele huur van 
360,--, kan in aanmerking 
komen voor een huursubsidie 
van 105,--per maand.

Een gezin met een 
totaalinkomen van 26.000,-- en 
een subsidiabele huur van 550,-- 
komt in aanmerking voor een 
huursubsidie van 170,-- per 
maand. (Dit alles volgens de nor- 
men van vorig jaar)

Hulp bij het 
aanvragen

Als ٧ eraan twijfelt of u-in aan- 
merking kunt komen voor 
huursubsidie of meer informatie 
wilt, dan kunt ٧ zich wenden tot 
uw verhuurder als uw woning 
van een woningbouwvereniging 
of van het Gemeentelijke 
Woningbedrijf Is.

٧ kunt ook Informatie krijgen

Gemeentelijke Dienst Volks- 
huisvesting, Wlbaustraat 3, 
openingstijden 8.30-12.00 uur 
en 13. ه0-16.3ه  uur.

Voor informatie kunt ٧ ook bel- 
len, tel. 6659171. Houdt ٧ er 
rekening mee dat dit nummer 
rond 1 juli druk bezet zal zijn.

Gudere bewoners en/of be- 
woners die siecht ter been zijn 
kunnen op schriftelijke aanvraag 
thuis bezocht worden. Dit geldt 
voor bewoners die geen hulp 
van familie, buren, kennissen, 
etc. kunnen krijgen voor het in- 
dienen van de subsidie-aan- 
vraag.

Uitzonderingen

Op de in de tabei genoemde 
huurgrenzen zijn uitzonderingen 
mogelijk, waardoor ٧ soms toch 
huursubsidie kunt krijgen als uw 
huur hoger is dan de genoemde 
bedragen. Het is te Ingewikkeld 
om dat allemaal ؛٨  een paar 
woorden uit te leggen, maar de 
uitzonderingen gelden voor 
oudere bewoners, gehandicap- 
ten, grote gezinnen, woon-

W anneer komt ٧ in 
aanmerking?

Op 1 juli 1988 gaat het nieuwe 
huursubsidie-tljdvak in. Aiie huur- 
ders die op 1 juli of op de 
datum waarop de huur Is in- 
gegaan 18 jaar of ouder zijn, 
kunnen huursubsidie aanvragen.

individuele Huursubsidie is 
bedoeld voor huurders die in 
verhouding tot hun Inkomen te 
veel huur betalen. De hoogte 
van de subsidie wordt bepaald 
door de hoogte van het in- 
komen en door de huur die ٧ 
betaalt.

Voor de berekening van de 
huursubsidie tellen de belast- 
bare inkomens van ٧, uw part- 
ner en uw huisgenoten mee. 
Maar per huisgenoot (niet zijnde 
de partner) wordt een bedrag 
van ten hoogste f 7.000,-- niet 
meegerekend.

Voor het bepalen van de huur 
wordt uitgegaan van de 
zogenaamde kale huur, die In 
sommige gevallen wordt ver- 
hoogd met bepaalde sewicekos-

ه ٧ ز  in aanmerking kunt■ 
komen voor huursubsidie en 
voor welk bedrag, hangt af van

ingez^den mededeling))

dienst volkshuisvesting  amsterdam

NIEUWE NORMEN HUURSUBSIDIE 
1988 MET INGANG VAN 1 JULI

aanmerking komen voor ؛٨ Amsterdam kunnen ؛٨ Huurders van een woning 
huursubsidie indien zij binnen onderstaande grenzen vallen en daarnaast 
in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen.

HUUR INKOMEN 
’kale huur + bepaalde Gezamenlijk belast- 

(sewicekosten baar inkomen(maximaal

minimaal
f

maximaal
f

Aanvragers met partner 
en/of huisgenoten 725,- $7.000,-*

Alleenstaanden 725.- 33.0ه0-;

Alleenstaanden van 18 
t/m 22 jaar die reeds 
volgens deze tabel voor 
dezelfde woning huur- 
subsidie ontvangen 197,50

٠ 29.000,-

* Voor huisgenoten geldt een vrijstelling van f 7000,

In Amsterdam kunt ٧ op twee manieren huursubsidie ontvangen.
1. door huurmatiging, de huursubsidie wordt door uw verhuurder van de 
maandelijks te betalen huurprijs afgetrokken;
2. door storting op uw bank- of girorekening; aan de verhuurder moet ٧ 
dan de volledige huurprijs betalen.
Wenst ٧ de huursubsidie via huur matiging te ontvangen, dan moet ٧ uw 
aanvraag indienen bij uw verhuurder. Oit kan onder andere bij alle 
Amsterdamse Woningbouwverenigingen en de Woningbedrijven.
Wit ٧ de huursubsidie op uw bank- of girorekening gestort krijgen, dan 
moet ٧١٧ ٧  aanvraag indienen bij de Gemeentelijke □ienst Volkshuisvesting. 
Hiervoor dient ٧ een afspraak te maken op een van onderstaande adressen.

STADSDEELKANTOOR NOORD 1021 1026 1033
1022 1027 1034

Eikslotermeerplein 126 1023 1028 1035
1024 1031

STADSDEELKANTOOR ZUID-OOST 1102 1106 1109
1103 1107

Riilmprrirepf 101 1104 1108

STADSDEELKANTOOR 1019 1095
WATERGRAAFSMEER 1093 1097
Helmholtzstraat 61 1094 1098

ZUID 1076 1078
We^ringkerk,Veluwelaan 20 1077 1079

STADSDEELKANTOOR 1081 1083
BUITENVELDERT, Zwaansvliet 5 1084

STADSDEELKANTOOR OSDORP 1058 1065 1069
1059 1066

Osorpplein 500 1062 106B

SPA^RNDAM 1013 1016 1052
Wijkcentrum, Polanenstraat 174 1015 1051

SLOTERMEER 1055 1063
Kerkgebouw De Bron 1056 1064
Willem Kloosstraat 1 1061 1067

KINKERBUURT 1053
Kindewereniging Van Lennep 1054
Borgerstraat 112 1057

WIBAUT 1011 1091
Wibauthuis, wibautstraat 3 1012 1092
let op: nieuw adres! 1018

STADSDEELKANTOOR DE PUP 1017 1072 1074
K. du Jardinstraat 65-67 1Q71 1073 1075

□eze wijkposten zij□ geopend va□:
Dinsdag 24 mei tot en met vrijdag 27 mei 
van 8.00 tot 12.00 ٧٧٢ van 13.00 tot 17.00 ٧٧٢



Buro’s voor Rechtshulp:
£ ٧٢٠ ٧٠٠٢  Rechtshulp Centrum 
Spuistraat 10 
ma. 13.00 tot 16.00 uur 
WO. 17.00 tot 19.00 uur 
di ٧٢٦٦ vr 09.30-12.00 uur 
tolkenspreekuren di. 17.00 
tot 20.00 ٧٧٢ en 
٧٢ 9.00 tot 12.00 uur

Buro ٧٠٠٢ Rechtshulp Zuid 
Ruysdaelstraat 108 
ma. 13.00 tot 16.00 uur 
١٧٠. 16.00 tot 19-00 uur 
٧٢. 09.30 tot 12.30 uur

Buro ٧٠٠٢ Rechtshulp Cost 
Sparreweg 3-5 
ma. 13.00 tot 16.00 uur 
WO. 17.00 tot 19.00 uur 
٧٢. 09.30 tot 13.00 uur 
tolkens^reekuur do. 18.00 
tot 19.00 uur

Buro ٧٠٠٢ Rechtshulp West 
Borgerstraat 86 
ma. 13.30 tot 14.30 uur 
wo.vr. 09.30 tot 12.00 uur 
do. 18.00 tot 20.00 uur 
tolkenspreekuur wo.17.00 
tot 19.00 uur

De huurcommissie
Droogbak 1a 
tol. 22 02 77, 
ma,di,wo 14.00-16.00 uur 
Spreekuren:
ma,di,wo 9.00-11.30 uur

Sociaal raadslieden 
٧٠٠٢ informatie en hulp 
kunt ٧ ook terecht إ!ط de 
spreekuren van sociaal 
raadslieden in uw buurt.

Wijkposten ٧٠٠٢ ouderen 
Oudere buurt bewoners 
kunnen ٧٠٠٢ ondersteuning 
bij het weigeren van de 
huurverhoging  of het 
aanvragen van huurverlaging 
ook voor advies bij de 
wijkposten voor ouderen in 
de huurt-

AMSTERDAM-OOST

Wijkopbouworgaan Oosterpark 
3e Dosterparkstraat 77 sous 
wo. 17.00 tot 19.00 uur 
di 7 en 28 juni 17.00 tot 
19-00 uur

Buurtcentrum Transvaal 
Danie Theronstr 2 
di. 19.00 tot 20.00 uur

Wijkopbouworgaan Transvaal 
K^gerplein  23hs 
ma 11.30 tot 14.30 uur 
WO, do ٩ ٠٠ ٥ ٥ ، 13-00 ٧٧٢•

Buurtopbouworgaan Dapper- 
buurt, Wagenaarstraat 437 
do. 15.00 tot 17.00 uur 
do. 16, 23, 30 juni 15.00 
tot 19.00 uur

Burtw inkel Indiese Buurt

ma't/m  do 13.00-16.00 uur

Wijkopbouworgaan De Eilanden
Kl.Wittenburgerstraat 1
do. 10.00 tot 12.00 uur

I n fo c e n t r u m  Plantage  
Weesperbuurt 
Nieuwe keizersgracht 35 
di. 14.00 tot 16.00 uur

Wijkcentrum Watergraafsmeer 
Hugo de Vrieslaan 3

AMSTERDAM-ZUID

Wijkcentrum Ceintuur
Ceintuurbaan 354
ma tfm vr 13.30-15.30 uur

Maatsch.werkteam de Rijp 
Toldwarsstraat 36 
ma 16 mei-27 juni 13.00 
tot 14.00 uur

Wijkcentrum Rivierenbuurt 
Rijnstraat 115
ma؛. van ï9.00%ot 20.00 uur 
di 14 jun 10.30-12.00 uur

AMSTERDAM WEST
Hu^derskomitee A’dam-west 
Wijkcentrum Admiralenbuurt 
Jan Evertsenstraat 10-12 
do. 19.00 tot 20.00 uur 
juni WO. 14.00 tot 16.00 uur

Infocentrum Cud-west 
1e Helmerstraat 106c 
di. 13.00 tot 14.30 uur 
do. 15.00 tot 16.30 uur

Wijkopbouworgaan Bos en 
Lommer
Bos en Lommerplein 11 
vanaf 25 mei t/m  6 juli 
wo. 19.30 tot 20-30 uur

Wijkcentrum Staatslieden- 
buurt, van Hallstraat 81 
ma. 19.00 tot 20.00 uur 
di. 10.00 tot 11.30 uur

Buurthuis de Tulp 
Postjeskade 200 
wo. 19.00 tot 20.00 uur 
juni/juli ma. 10.00 tot 
11-00 uur

Buurthuis de Reiger 
v.Reigersbergenstraat 65 
di. 14.00 tot 15.00 uur 
30 mei tot 28 juni: 
ma. 20.00 tot 21.00 uur

Comitee Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt 
Spaarndammerstraat 143 
di.do.vr.10.00 tot 12.00 uur 
wo. 19.00 tot 21.00 uur

W ijkcentrum
Vondelpark/concertgebouw- 
buurt,advokatenspreekuur 
di. 20.00 tot 21.00 uur

SCHINKELBUURT en 
HnOEDDORPPLEINBUURT

Stookkostenkomitee 
Kromme Leimuidenstraat 2 
do. 18.30 tot 19.30 uur

Buurthuis de Meerpaal 
1e Schinkelstraat 28 
ma. 19.00 tot 20.00 uur CENTRUM/JORDAAN

WESTELIJKE T O N S T E D E N  Informatiecentrum Jordaan
Rozengracht 105

uurWijkopbouworgaan Geuzenveld ma.wo.do.vr.14.00-16.00 
Oirk Sonoystraat 273 ه1و.هه ا  tot 20.30 uur

Wat moet ٧ meenemen 
naar een 
huurspreekuur?

de brief met de aankondi- 
ging van de huurverhoging, 
de puntentelling van de 
woning of een lijstje 
met oppervlakten van de 
verschillende vertrekken. 
Zie pag. 2 voor wat ٧ op 
moet meten.
Maak thuis vast een 
kompleto lijst van d© 
onderhoudsklachten van 
uw woning
eventueel de aanschrij- 
ving van bouw- en woning-

- zo mogelijk het huurkon-

Buurthuis Jan Ligthart
□ndengracht 85
ma, wo 13.00-14.00 uur.

Wijkcentrum Gouden Reaal
Haarlsmmarstraat 115 
ma. 16, 30 mei, 6, 13, 20, 
27 juni 19.00 tot 20.00 uur

٧  kunt natuurlijk ook 
terecht bij de huurdersver- 
ening of bewonerscommissie 
in uw woningkomplex. In 
veel buurten zijn ook 
extra aktiviteiten geor- 
ganiseerd, let op de 
publikaties in uw buurt- 
krant-

juni di. wo. 19.00 uur tot 
20.00 uur

Wijkopbouworgaan Dsdorp
Csdorpplein 67
juni di. 16.00 tot 17.00 uur

AMSTERDAM NOORD

Buurthuis de Rietwijker 
Parlevinker 9

Buurthuis de Driehoek 
di. 14.00 tot 15.00 uur 
wo. 19.00 tot 20.00 uur
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KtKA  GÖMSSÜËKÏ G é m n n

KİRA ARTIŞINA ÎTÎRAZ EDİN
KİRA YARDIM ÖDENESİ ALMAK İÇİN 
BAŞVURUDA BULÜNÜN
GÖRÜŞME SAATLERİ

Kira artışına itiraz etme, kira indi’- 
rimi ve kira yardım ödeneği alma üze- 
rine Türk ve Fas dillerindeki bilgi- 
leri gazetenin arka sayfasında bula- 
caksınız.

Kira artışına itiraz edin
Mayıs’m  sonlarında kiracıların çoğu- 
na ev sahiplerinden alacakları mek- 
tupla 1 hazirandan itibaren kiraları- 
nı artırmaları bildirilecek. Bu yıl 
normal kira artışı yüzde 3 ftür.
Hükümet kiranızı düşük bulduğunda 
kira artışı yüzde 5 veya 7 olabilir.
Bu kira artışında her zaman ödeme 
^orunluğu yoktur. Kanunlar doğrultu- 
sunda kira artışına itiraz edebilir- 
siniz, eğer sorunlarınız onarım; 
örneğin akan çatı, binanın ilgile- 
nilmemiş dış boyası veya çürümüş 
balkon korkuluğu ile ilgili ise, 
gerektiğinden de fazla kira ödü- 
yorsanız kira artışına itiraz ede- 
bilir ve belki de kira indirimi 
için başvuruda bulunabilirsiniz. 
Kiranızın evinize uygun olup, ol- 
madiğini ’puanlama sistemi1 ile 
b a k a b i l i r s i n i z .  Çoğu kez 
evinizin puan sayısını yeniden 
hesaplamanız kazanç getirebilir, 
^hilenizdeki görüşme saatlerinin 
düzenlendiği yerlerde (bu gazetede- 
ki adres listesine bakın) bu konu 
üzerine bilgi alabilirsiniz, size 
evinizin puan sayısını hesaplamada 
yardımcı olacak birisi bulunabilir.
Kira indirimi

Eğer evinizde acil veya ciddi onarım 
sorunları varsa veya kiranız 1kira 
indirim sınırı’ altında ise, kira 
indirim başvurusunda bulunabilirsi- 
niz. Kira indirim başvurusunda bu- 
lunmak için hazırlanan özel formları 
mahallelerdeki görüşme saatlerinde 
temin edebilirsiniz.
Kira yardım ödeneği almak için 
başvuruda bulunıın

Belediye Konut Dağıtım Dairesi؛ 
(wibautstraat 3)
Başvuru؛ sabahları saat 8.3 هم ه12ه -  

öglënleïi ٠* ام  İ3.ÖÖH6،30 
arası

Ulaşım : Metro ile wibautstraat dura- 
§1, Grensstraat çıkışı.

Türkler ve Faslılar için özel 
görüşme saatleri:
Hukuksal Yardım Bürosu 
Spuistraat 10 (tel264477؛) 
her salı akşamı saat 17.00-20.00 
arası.
Hukuksal Yardım Bürosu (Doğu ve 
Güneydoğu bölgesi)
Sparrenweg 35 '
her perşembe akşamı saat 18.00-19.00 
arası.
Hukuksal Yardım Bürosu (Kinker Semti) 
Borgerstraat 86 (Tel182444 ؛) 
her çarşamba akşamı saat 17.00-19.00 
arası.
Hukuksal Yardım Bürosu (Güney bölgesi) 
Ruysdaelstraat 108 (Tel:767011) 
her sal̂ . akşamı saat 17.00-19.00 
a ra s ı .

Dapper Semti Yapı Organı 
Wagenaarstraat 437
Ferşembe, 25 Haziran saat 15.00-19.00 
arası.


