
Processchema huurbevriezing & verlaging 2022

Hoger dan € 633,25, als u alleen of met z'n 2-en woont

Hoger dan € 678,66, als u met 3 of meer personen woont

En uw totale inkomen lager dan of gelijk aan...?

€ 24.075 € 23.975 € 32.675 € 32.550 € 32.675 € 32.550

Eenpersoons-huishoudens Eenpersoons-
huishoudens AOW

Tweepersoons-
huishoudens

Tweepersoons-
huishoudens AOW

3 of meerpersoons-
huishoudens 

3 of meerpersoons-
huishoudens AOW

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing*

€ 24.075 € 23.975 € 32.675 € 32.550 € 32.675 € 32.550

Eenpersoons-huishoudens Eenpersoons-
huishoudens AOW

Tweepersoons-
huishoudens 

Tweepersoons-
huishoudens AOW

3 of meer-persoons-
huishoudens 

3 of meer-persoons-
huishoudens AOW

Met dit processchema wordt in een aantal stappen uitgelegd of u mogelijk in aanmerking komt voor een huurbevriezing of -
verlaging. 

U kunt in 2022 in aanmerking komen voor huurbevriezing of verlaging indien u een te hoge huur heeft voor uw inkomen. 

Hoger dan € 763,47

*  Dit proceschema geldt alleen voor huurders in een zelfstandige woning met een gereguleerd contract. Huurbevriezing  betekent dat de 
huurverhoging niet doorgaat.

Is uw huidige of per 1 juli 2022 voorgestelde kale huur hoger dan € 633,25 maar kleiner of gelijk aan € 763,47 én heeft u een 
gereguleerd huurcontract, kijk dan in onderstaand schema ↓

Is uw huidige of per 1 juli 2022 voorgestelde kale huur hoger dan..?

Is uw huidige of per 1 juli 2022 voorgestelde kale huur hoger dan € 763,47 én heeft u een gereguleerd huurcontract, kijk dan 
in onderstaand schema ↓

Is uw huidige of per 1 juli 2022 voorgestelde kale huur..?

Tussen 
€ 24.076 en 

€ 40.765

Tussen
€ 32.676 en 

€ 45.014

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging* (tot € 762,47) indien uw inkomen lager is dan..

U komt mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing* indien u een inkomen heeft …

Dit overzicht is zorgvuldig samengesteld door Wonen Zuid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij specifieke gevallen kan een uitzondering van toepassing 
zijn. 

Tussen 
€ 23.976 en 

€ 40.765

Tussen
€ 32.676 en 

€ 45.014

Tussen
€ 32.551 en 

€ 45.014

Tussen
€ 32.551 en 

€ 45.014
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