
Corporatie          

Sociale huur                                            

Inkomen < €47.948 (1 pers) of <55.486 
(meerpers)

Inkomensafhankelijk                              

Inkomen  > € 47.948 of >55.486

Inkomensafhankelijk      

Inkomen > 56.527 of  > 

75.369 Vrije sector

Opmerkingen

Alliantie 2,3% ; lage huur onder €300: €25,00 Tussen €25,00 - 37,50 Tussen €50 - €75 3,30%

De Alliantie houdt bij middeninkomens een jaarlijkse inkomenstoets om 

te zien of zij nog tot de middengroep behoren. De inkomensgrens is door 

de Alliantie zelf vastgesteld. 

Indien de markthuur lager ligt dan de maximale huur, wordt de huur 

hierop afgegrendeld. Verder is

de middensegment-huurgrens (€ 1.100) de bovengrens indien deze lager 
is dan de maximale huur

en de markthuur.

 

Stadgenoot 2,30%

2,3%; lage huur onder €300: €25,00
lager dan €763 € 50,-Hoger dan 763 3,4-
2,3%

lager dan €763 € 50,-Hoger 
dan 763 3,4-2,3% 2,3-3,3%

Ymere lage huur onder €300: €25,00 huur < 678: €50 ; tussen 678-850: €45 huur < 678 - 763: €100 3,30% Vrije sector: Huishoudens met een middeninkomens die in 2021 

€300-442: 2,3%; €442-763: 2,2% ; >763: 0% huur 850-1000: €30; >1000: €0,00 763-850: €75; €850-1000: €50 een middenhuur hadden worden afgetopt op € 1.068

Had je in 2021 huurverlaging dan 0%; Woningen 

die door de huurverhoging zouden stijgen naar 

een huur hoger dan 633,25 huur boven 1000: €0,00

Bij een te laag inkomen en te hoge huur in vrije sector kan 

huurbevriezing of huurkorting aangevraagd worden. Via website Ymere

De Key 2,3% bij huur lager dan 764,47 5,3% bij huur lager dan 764,47; 3,30%

0% bij huur hoger dan 764,47 3,8% bij huur hoger dan 764,47

Rochdale

2,30% € 50,00 € 100 2,60%

Bij een te laag inkomen en te hoge huur, kan verzoek tot huurverlaging 

worden gedaan via website: https://www.rochdale.nl/huurverlaging

Eigen Haard 2,3% bij huur lager dan 633,25 €40 (tot maximaal huur van €1069 € 100,00 3,30%

huur tussen 633,25 en 678,66: tot 678,66

huur tussen 678,66 en 763,47: tot 763,47 

Woonzorg 0% bij huur 98%-100% max. red. € 25 € 50 3,30%

Is inkomen laag in relatie tot huur, dan komt men mogelijk in 

aanmerking voor huurbevriezing.  Site vermeldt exacte vw niet.

1,7% bij 85% -98% max. red.

2,3% bij <85% max. red.

Stadgenoot heeft een systeem om de marktwaarde te bepalen die van 

meer afhangt dan uitsluitend de taxatiewaarde. Daarmee wordt de 

huurverhoging per woning verder bepaald. Aftopping middensegment. 

Uitzondering: clausules in lopende vrije sector huurcontracten om 

percentage sociale huur aan te houden 

- Vrije sector contracten in de middenhuur worden afgetopt op de 

middenhuurgrens zoals deze wordt aangehouden in Amsterdam (€ 
1.068,86) 


