
Verhuurproces 

De Pionier - Zegveld



Huurprijzen algemeen 
Het seniorencomplex "De Pionier" in Zegveld omvat 24 eenheden over 

drie woonlagen. Eén woning wordt als ontmoetingsruimte ingericht.

Servicekosten
Servicekosten zijn kosten die 

de verhuurder in rekening 

brengt voor diensten en 

activiteiten die hij aan de 

huurder(s) levert. Naast de 

huurprijs betaalt u maandelijks 

een bedrag aan servicekosten 

van € 106,04. De begane 

grond woningen betalen 

maandelijks een bedrag van    

€ 74,04. Graag verwijzen wij u 

naar de huurdersbrochure, 

waar u alle informatie omtrent 

de servicekosten kunt lezen. 

Huurprijzen
Er zijn zeventien sociale 

huurappartementen beschikbaar. 

Dertien appartementen hebben een 

netto huurprijs van € 633,24. De 

andere vier appartementen hebben 

een netto huurprijs van € 763,47. Er 

zijn zes woningen die zijn bestemd 

voor verhuur in de vrije sector met 

een netto huurprijs van € 897,50.

De netto huurprijzen zijn 

vastgesteld op het prijspeil 2022. 

Mocht de bouw zoveel vertraagd 

worden dat de oplevering pas zal 

plaasvinden in 2023, dan wordt de 

huurprijs aangepast naar het 

prijspeil van 2023.

Huurtoeslag
Vaak betekent verhuizen een 

hogere huur. Huurders met 

een lager inkomen kunnen in 

aanmerking komen voor 

huurtoeslag. Zo kan er 

financieel tegemoet worden 

gekomen aan de huursprong 

die zij mogelijk maken. U kunt 

alvast een proefberekening 

maken op www.toeslagen.nl 

om te zien of u voor 

huurtoeslag in aanmerking 

kan komen. U kunt de 

Belastingdienst ook 

telefonisch bereiken via de 

Belastingtelefoon: 0800 - 0543

Woningadvertenties
Vier van de sociale huurappartementen worden toegewezen aan 

kandidaten met een (zware) zorgvraag. Deze vier kandidaten worden 

door een selectiecommissie van Zegveld Zorgt voorgedragen. Eerst 

worden de overige negentien appartementen aangeboden op de 

website van WoningNet Regio Utrecht. Dit doen we naar verwachting in 

januari 2022. 

Inschrijven en voorwaarden

Op de website van WoningNet Regio Utrecht plaatsen we in totaal drie verschillende advertenties, één voor 

elke huurprijs. Voor de vrije sector huurwoningen kunt u reageren via de website van WoningNet Regio 

Utrecht, maar ook via de website van Rooftrack (www.rooftrack.nl). 

Om te reageren is het belangrijk dat uw gegevens in WoningNet actueel zijn omdat er bij de 

woningtoewijzing diverse voorwaarden worden gesteld, zoals de inkomenseisen. Afhankelijk van uw 

inkomen, is het mogelijk om op alle advertenties te reageren om in aanmerking te komen voor één van de 

negentien nieuwbouwwoningen in dit project, Naast het inkomen, wordt uw positie bepaald aan de hand van 

de voorrangsregels en inschrijfduur bij de sociale huurwoningen. 

Voorkom teleurstelling, vul uw inkomen goed in!
Het is extra belangrijk dat uw inkomensgegevens in WoningNet kloppen. U kunt uw inkomensgegevens 

controleren en aanpassen via Mijn gegevens in uw account op WoningNet. Wij vragen u om het 

verzamelinkomen in te vullen dat staat aangegeven op uw inkomensverklaring over 2020 en is vastgesteld 

door de Belastingdienst. 

Is er geen inkomen bekend of is uw huidig inkomen afgelopen jaar veranderd? Dan adviseren wij u om het 

huidige jaarinkomen te berekenen aan de hand van recente inkomensspecificaties over de laatste 3 

maanden. Neem voor advies of een berekening contact op met GroenWest vóórdat u gaat reageren. 

Op basis van de gegevens in WoningNet krijgt u de advertenties te zien van het actuele woningaanbod met 

een voor u passende huurprijs. Zo voorkomt u dat u op een woning reageert die u niet mag huren. 

Vrije sector woningen 
U kunt na uw reactie op een vrije sector woning niet zien op welke positie u staat. Voor deze woningen geldt 

namelijk dat GroenWest na de sluitingstermijn van de advertentie pas de kandidaten filtert op basis van de 

voorwaarden die gelden, zoals de inkomenseisen en de voorrangsregels.  
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Woningtype Type B-sp & B1 Type A & A-spType B, B-sp,     
B1 & C  

Kale huurprijs € 633,24 € 763,47 € 897,50

1 persoon
Inkomen tot € 24.075 / € 23.975 (AOW) Ja (voorrang) X
Inkomen tussen € 24.076 / € 23.976 (AOW) en € 40.765 Ja Ja 

2 personen of meer 
Inkomen tot € 32.675 / € 32.550 (AOW) Ja (voorrang) X
Inkomen tussen € 32.676 / € 32.551 (AOW) - € 45.014 Ja Ja 

AOW met inkomen tot € 32.550 + eigen vermogen vanaf € 151.767 Ja Ja

Bouwnummers 7 & 20 

Inkomen vanaf € 40.766, met voorrang inkomen tot € 67.557

Inkomen vanaf € 45.015, met voorrang inkomens tot € 67.557 X

X

1, 8, 9, 16, 
17 & 24

2, 6, 10, 12, 13, 14 
15, 18, 19, 21 & 22

Aantal woningen 11 2 6

X

AOW met inkomen tot € 23.975 + eigen vermogen vanaf € 120.020 Ja Ja
Ja 

Ja

X

X

Ja
Ja
X

X

X

Voorwaarden inkomen
Om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning in project De 

Pionier in Zegveld gelden er dus voorwaarden omtrent het inkomen. 

De voorwaarden voor inkomen worden mede bepaald door de 

huishoudgrootte maar is ook afhankelijk van de leeftijd en het 

vermogen. Hieronder leest u de aanvullende bepalingen:

Inkomenseisen boven AOW grens
Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, gelden andere inkomenseisen. Bepalend voor het 

seniorenhuishouden is de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari van het berekeningsjaar, in dit geval 

2022. Bent u of uw partner op 1 januari 2022 66 jaar en 7 maanden of ouder? Dan zijn de inkomenseien 

boven de AOW grens bepalend voor uw situatie. 

Eigen vermogen 
Ontvangt u AOW en heeft u een laag inkomen maar wel eigen vermogen? Dan mag u dit eigen vermogen 

gebruiken om naar een duurdere woning te verhuizen. Bent u een eenpersoonshuishouden met een 

vermogen hoger dan € 120.020 of een meerpersoonshuishouden met een vermogen hoger dan € 151.767.  

Neem u contact op met het Klant Contact Centrum van WoningNet via het nummer 0900 - 2600060 als u 

voldoet aan deze voorwaarden. De medewerker verwerkt de regeling in uw inschrijving bij WoningNet.     

Vanaf dat moment ziet u ook de duurdere woningen in uw woningaanbod en is het mogelijk hierop te 

reageren. Krijgt u een duurdere woning aangeboden? Dan vraagt GroenWest u bij toewijzing om uw eigen 

vermogen aan te tonen met bewijsstukken. Hierbij kunt u denken aan een aanslag van de WOZ-waarde van 

uw huidige eigen woning in combinatie met een hypotheekverklaring of een recent afschrift van bank- spaar- 

en/of beleggingsrekeningen.

Hieronder ziet u de toewijzingstabel waarin u kunt aflezen op welke 

woning advertenties u kunt reageren:

Voorrangsregels
De voorrangsregels bij toewijzing van de woningen in dit project zijn in 

overleg met Zegveld Zorgt vastgesteld. Zo zal er een voorrang gelden 

voor 65+’ers, met daarbij voorrang voor kandidaten uit Zegveld die 

kernbinding hebben. Hieronder leest u alles over de voorrangsregels. 

Ze staan genoemd in de volgorde waarin ze bepalend zijn voor de 

toewijzing van de woningen. 

1. Minimale leeftijdseis
Voor de toewijzing van deze seniorenwoningen geldt een 

leeftijdsnorm van 65 jaar. U heeft voorrang wanneer minimaal 

één bewoner deze leeftijd heeft bereikt. Daarom is het belangrijk 

dat uw geboortedatum bij WoningNet correct is geregistreerd. 

2. Kernbinding
Voor huurwoningen in Zegveld geldt de voorrang "Kernbinding". 

De voorrang geldt wanneer u op dit moment 6 jaar 

onafgebroken in Zegveld woont of in de afgelopen 10 jaar 

minimaal 6 jaar in Zegveld heeft gewoond. De voorrang moet u 

aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, die u 

tegen betaling van € 12,75 kunt opvragen bij de gemeente 

Woerden. U kunt het document per e-mail sturen naar 

verhuur@groenwest.nl of op afspraak langs brengen op het 

kantoor van GroenWest aan de Oslolaan 2 in Woerden. 

4. Van Groot Naar Beter
Kandidaten die een grote sociale huurwoning

achterlaten, krijgen in dit project extra voorrang. Op deze 

woningen wachten immers veel andere woningzoekenden. 

Zo stimuleert GroenWest de doorstroming bij sociale 

huurwoningen.

U heeft recht op voorrang als u voldoet aan de volgende eisen:

- u huurt een sociale huurwoning met minimaal 4 kamers én

- u staat ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht én

- uw huidige sociale huurwoning komt vrij na uw verhuizing 

(er blijft dus niemand wonen).

Wanneer u gebruik wilt maken van de voorrangsregeling Van 

Groot Naar Beter moet u dat regelen vóórdat u reageert op de 

advertentie op Woningnet. Daarvoor moet u een 

aanvraagformulier invullen.  Het formulier en meer informatie 

over de regeling kunt u vinden op de website van GroenWest:

www.groenwest.nl/kennisbank/doorstroomregeling

Als huurder van GroenWest kunt u ook telefonisch een aanvraag 

doen voor registratie. Neem dan contact op met de afdeling 

Verhuur via het nummer 088 - 012 9000.

Bent u geen huurder van GroenWest, maar wilt u wel gebruik 

maken van de doorstroomregeling? Stuur dan een e-mail met 

uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) en 

verhuurdersverklaring deel 2  - ingevuld door uw verhuurder 

naar verhuur@groenwest.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp 

van de email dat het om de regeling Van Groot Naar Beter gaat.  

3. (Stads-)Urgentie
Indien uw urgentie zoekprofiel past bij het type woning waarop 

u reageert, dan zal uw urgentie meetellen en krijgt u voorrang 

op de woningen. De woningen worden naar

u verwachting echter pas eind 2022 opgeleverd. Als u nu 

dringend moet verhuizen kunt u uw urgenties dus beter 

gebruiken voor een woning die eerder beschikbaar komt.

Let op!

Voor de voorrang Kernbinding en Van Groot Naar 

Beter moet u zich apart aanmelden, vóórdat u 

reageert op de advertentie voor de sociale 

huurwoningen. GroenWest controleert uw recht op 

voorrang en registreert dit voor u in het systeem van 

WoningNet. U ontvangt hiervan een schriftelijke 

bevestiging of afwijzing. Voor aanvragen die in de 

laatste dagen van de advertentie binnenkomen 

kunnen wij niet garanderen dat de voorrang tijdig 

verwerkt zal zijn. 

Dit is niet nodig wanneer u reageert op de vrije 

sector woningen. In dit geval filtert  GroenWest de 

reacties na de sluitingstermijn van de advertentie. 

Uiteraard dient u de voorrang wel aan te tonen bij het 

aanleveren van uw gegevens voor de toewijzing van 

de woning. 
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Let op!
De voorrangsregelingen Lokale  

Voorrang en Van Groot naar Beter 

gelden alleen als deze zijn 

geregistreerd. Voor aanvragen die in 

de laatste dagen van de advertentie 

binnenkomen kunnen wij niet 

garanderen dat de voorrang tijdig 

verwerkt zal zijn. 

Meest gestelde vragen
Waarom worden dezelfde 
appartementen aan-

geboden voor verschil-

lende huurprijzen?
Bij woningen met een huur onder de    

€ 633,25 krijgen de laagste 

inkomensgroepen voorrang bij 

toewijzing. Voor wie een wat hoger 

inkomen heeft worden daarnaast 

enkele appartementen verhuurd voor 

de passende huurprijs van € 752,33, 

de bovengrens voor sociale huur. Dit 

zijn in principe dezelfde woningen, 

maar kunnen wat beter gelegen zijn. 

De zes woningen met een vrije sector 

huurprijs zijn circa 9 m2 groter en 

hebben extra ramen in de kopgevel.

Ik weet niet goed welke 

documenten ik allemaal 

moet aanleveren bij 

GroenWest. Wie kan mij 

daarbij helpen?
Wanneer u de aanbiedingse-mail heeft 

ontvangen en u komt er niet uit, dan 

kunt u altijd telefonisch contact 

opnemen met de afdeling Verhuur van 

GroenWest via het telefoonnummer 

088 - 012 9000. Daarnaast kunt u 

terecht bij de dorpsconsulent Paulien 

Emidio. Op woensdag en donderdag 

is zij beschikbaar voor meer informatie 

of hulp. Op www.zegveldzorgt.nl kunt u 

haar contactgegevens vinden. 

Wat moet ik doen als ik geen inkomensverklaring 
kan downloaden bij de Belastingdienst?
Vraagt u in dat geval altijd een Inkomensverklaring aan via de  

Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, 

stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen  

inkomensverklaring kunt krijgen. Ook dat document moet u aanleveren.

Let op! Om uw inkomensverklaring op te vragen, heeft u een Digi-D nodig.

Mijn oudere zus en ik willen samen gaan huren, 
kan dat?
Dit is niet mogelijk. Er moet sprake zijn van een duurzaam 

gemeenschappelijke huishouding. Het is alleen mogelijk een woning te 

huren indien u zelf of samen met uw partner voldoet aan de gestelde 

eisen, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen 

gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een 

gezinssituatie of een partnerschap (indien u met 2 personen of meer wilt 

huren). Overige inwoners zoals nichten/neven/broers/zussen worden niet tot 

het huishouden gerekend en mogen dus niet worden opgegeven bij het 

aantal personen. Voor een verdere toelichting op de 

huishoudsamenstelling verwijzen wij u naar WoningNet.

Kan ik door Zegveld Zorgt een woning 

toegewezen krijgen?
De woningen worden allemaal toegewezen door GroenWest. Maar een 

selectiecommissie van Zegveld Zorgt mag wel voor vier woningen 

kandidaten voordragen. Dat moeten kandidaten zijn die zorg aan huis nodig 

hebben. We vragen u om eerst te reageren op de 19 woningen die met de 

advertenties worden aangeboden, zoals beschreven in deze brochure. Als 

bekend is aan welke kandidaten deze woningen toegewezen worden, zal 

Zegveld Zorgt daarna voor de vier overige woningen kandidaten 

voordragen. Heeft u zorg aan huis nodig? Dan kunt u via de 

selectiecommissie van Zegveld Zorgt dus een extra kans maken op een 

woning in De Pionier. Meld u zich vooral bij Zegveld Zorgt aan, als dat nog 

niet heeft gedaan. 

Aanleveren 
documenten
Na de sluitingstermijn van de advertentie 

sturen we de eerste geselecteerde 

kandidaten een e-mail met een 

voorlopige aanbieding en de vraag om 

inkomensbewijzen en andere 

documenten aan te leveren. Hier krijgt u 

ongeveer een week de tijd voor. 

Controleer uw inbox, ook de spambox, 

goed op de binnenkomende email.

U vindt een overzicht  van de 

documenten die u moet aanleveren op 

de website van GroenWest:

www.groenwest.nl/kennisbank/

woningaanbieding/

We nemen alleen complete dossiers in 

behandeling.

Mag ik een voorkeur 
opgeven in welke 
woning ik interesse 
heb?
Geselecteerde kandidaten zullen na de 

aanbiedingsmail via WoningNet ook een 

e-mail ontvangen met het verzoek hun

voorkeuren door te geven. Indien u een

voorkeur heeft, kunt u de verschillende

woningen (bouwnummers) op volgorde

selecteren via WoningNet. Wij proberen

zoveel mogelijk rekening te houden met

deze voorkeuren. Wisselen of ruilen is

niet mogelijk.

Ik heb een woning  
toegewezen gekregen, 
en nu?
We berichten u telefonisch als definitief 

bekend is welke woning u van ons 

toegewezen krijgt. Vervolgens ontvangt 

u via WoningNet een e-mail met de

acceptatieovereenkomst. Door die

overeenkomst te ondertekenen heeft u

de woning geaccepteerd en is de

toewijzing definitief.

Woning toewijzing
De woningen worden toegewezen op basis van verschillende 

voorrangsregels en inschrijfduur. GroenWest moet daarbij controleren 

op de gestelde inkomenseisen en volledigheid van de documenten. 

Ik ben afgewezen, en 
nu?
Als u bent afgewezen na een 

voorlopige aanbieding,

krijgt u altijd een schriftelijke

bevestiging per mail met de reden

van afwijzing. Ons besluit wordt

altijd heel goed overwogen en staat 

vast bij een schriftelijke afwijzing. De 

woning wordt direct na de afwijzing 

toegewezen aan een volgende 

kandidaat. Indien u het niet eens 

bent met de afwijzing dan kunt u 

een reactie mailen en wij zullen hier 

dan op reageren. Een gesprek is 

niet mogelijk bij een schriftelijke 

afwijzing. 

Let op! 
Er worden meer mensen aangeschreven dan het aantal beschikbare 

woningen. Ontvangt u geen aanbiedingsmail van GroenWest? Dan is uw 

positie op de reactielijst waarschijnlijk te laag om nog kans te maken op 

toewijzing van een woning in De Pionier. In WoningNet kunt u terugzien op 

welke positie uw reactie geëindigd is.

Ik heb mijn documenten aangeleverd, wanneer 
hoor ik of ik een woning krijg toegewezen?

Pas vanaf de sluitingsdatum voor het inleveren van de documenten, zullen 

wij aan de slag gaan met de controle. Er zijn enorm veel documenten die 

moeten worden nagekeken en correct moeten worden bevonden om uw 

dossier volledig en compleet te maken. Hier hebben wij minimaal twee 

weken voor nodig. Wij begrijpen dat het een erg spannende periode is, 

maar willen u vriendelijk verzoeken om geduldig het bericht af te wachten. 
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Bezoekadres
Oslolaan 2, Woerden
T 088 012 90 00

Openingstijden
Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur

Correspondentieadres 
Postbus 2171 
3440 DD Woerden

I www.groenwest.nl
E info@groenwest.nl

Versie 1.0 15-12-2021

Disclaimer

Ondanks de grote zorg  

en aandacht die besteed 

is aan dit magazine, 

kunnen er aan de 

teksten, beelden en 

impressies geen rechten 

worden ontleend.
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