
Extra informatie bij de briefkaarten  
 
Briefkaart 3: Energiebesparing en huurverhoging  
WVH wil graag uw woning en die van de andere huurders in het complex met de oranje daken 
energiezuiniger maken. Voor u als huurder betekent dit dat uw woning comfortabeler wordt en dat 
uw energielasten dalen. Dit is ook belangrijk voor het milieu, het terugdringen van het gasverbruik 
en om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen.   
  
Eerlijke huurverhoging  
Wij hebben eerder met huurdersvereniging Houdt Zicht afgesproken hoe we omgaan met de 
huur/ huurverhoging bij (energetische) woningverbetering. Er is voor gekozen om de 
vergoedingentabel die door De Woonbond en Aedes is opgesteld, als uitgangspunt te nemen. 
Deze vergoedingentabel helpt bij het bepalen van een eerlijke huurverhoging bij 
energiebesparende maatregelen.   
In de tabel staat wat Aedes en de Woonbond een redelijke vergoeding (huurverhoging) vinden bij 
de verschillende energiebesparingen (labelstappen). Deze vergoeding is gebaseerd op de 
daadwerkelijke besparing bij de verschillende labelstappen. Dit om ervoor te zorgen dat huurders 
er normaal gesproken geen hogere woonlasten krijgen. U vindt de vergoedingentabel in deze 
handreiking op pagina 2. 
  
Rekenvoorbeeld  
De meeste woningen in het complex met de oranje daken (complex 310) hebben energielabel E 
en een oppervlakte van 70-90 m2. Wanneer een bewoner er in deze situatie voor kiest om alle 
energiebesparende maatregelen uit te laten voeren en de woning gaat bijvoorbeeld naar label A, 
dan zou een vergoeding van 28 euro per maand volgens de vergoedingentabel redelijk zijn 
(prijspeil 2022).  
  
U kiest of u maatregelen laat uitvoeren  
Deze voorbeeldberekening geeft een eerste indruk. Wij vinden het namelijk belangrijk dat 
huurders zelf kunnen kiezen. Daarom kiest u zelf welke energiebesparende maatregelen u laat 
uitvoeren en is het hiervan afhankelijk welke vergoeding (huurverhoging) u gaat betalen.   
WVH gaat met advies van de huurdersvertegenwoordiging (met ondersteuning van de 
Woonbond) een huurverhoging per maatregel bepalen. Denk hierbij aan zoldervloerisolatie, 
isolatie gevel- en kruipruimte en het plaatsen van HR++ glas. De totale huurverhoging voor alle 
energiebesparende maatregelen samen, zal maximaal gelijk zijn aan de vergoeding volgens de 
vergoedingentabel.   
Uiteraard informeren wij u zodra de plannen concreter zijn en wanneer ook de huurverhoging per 
energiebesparende maatregel duidelijk is.  
 
Briefkaart 4: Een lekker warm huis, wie wil dat nou niet?  
Moet ik nu al een definitieve keuze maken?  
U hoeft nu nog geen keuze te maken. Met deze briefkaarten willen we inventariseren of er 
belangstelling is voor de genoemde maatregelen. Mocht u later toch iets anders beslissen dan is 
dat geen probleem.  
Hoeveel huurverhoging krijg ik als ik voor één of meerdere maatregelen kies?  
In deze vergoedingentabel vindt u een indicatie van de verhoging van de huurprijs als uw huis 
een beter energielabel krijgt. Hier staat tegenover dat uw energiekosten omlaag gaan. Hieronder 
vindt u een rekenvoorbeeld waarin is berekend wat de huurverhoging is als u alle maatregelen uit 
laat voeren. Kiest u ervoor om één of enkele maatregelen uit te voeren, dan zal uw huur met een 
deel van dit bedrag verhoogd worden. Hoeveel dat is, weten wij nu nog niet. Op een later 
moment vragen wij of u de maatregelen uit wilt laten voeren. Dan zal de huurverhoging die bij die 
maatregel hoort uiteraard wel bekend zijn. De huurverhoging zal gebaseerd zijn op de 
vergoedingentabel en wij zullen deze huurverhoging ook bespreken met de 
bewonersvertegenwoordiging.   
Rekenvoorbeeld   
De meeste woningen in het complex met de oranje daken (complex 310) hebben energielabel E 
en een oppervlakte van 70-90 m2. Wanneer een bewoner er in deze situatie voor kiest om alle 
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energiebesparende maatregelen uit te laten voeren en de woning gaat bijvoorbeeld naar label A, 
dan zou een vergoeding van 28 euro per maand volgens de vergoedingentabel redelijk zijn 
(prijspeil 2022).   
 
Briefkaart 5: Te veel of te weinig ruimte?  
Afbeelding aanbouw  
Hieronder vindt u twee voorbeelden van een aanbouw. Een voorbeeld van een aanbouw bij een 
tussenwoning en bij een hoekwoning. Dit zijn voorbeelden, het kan zijn dat het er anders uit komt 
te zien.  
 

 
 

 
  
Wooncoach  
Op de kaart lees u dat WVH een wooncoach heeft. Huurders vanaf 55 jaar kunnen onder 
bepaalde voorwaarden met bemiddeling van de wooncoach sneller verhuizen naar een beter 
passende woning. De eengezinswoning van WVH die achterblijft, komt dan beschikbaar voor 
bijvoorbeeld een gezin. En het gezin maakt misschien weer een woning vrij voor starters. Dat 
noemen wij doorstroming. Hier leest u meer over onze wooncoach en wat zij voor u kan doen.  

https://www.wvhwonen.nl/nl/wooncoach

