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In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over bewonerscommissies die actief zijn in 

een complex waar Eigen Haard woningen verkoopt of heeft verkocht. In deze nieuwsbrief 

aandacht voor complexen waar Eigen Haard de woningen na huuropzegging, doorverhuurt als 

vrije-sector-woning met een huurprijs boven de € 699,48 (prijspeil 1-1-2014). 

  

Wat is een vrije-sector-woning? 

De kwaliteit van een woning wordt uitgedrukt in een aantal punten. Als een woning meer dan 

140 punten heeft mag de verhuurder de woning marktconform verhuren, dat wil zeggen met 

een huurprijs boven de € 699,48. De vrije-sector-woningen worden over het algemeen via 

Rooftrack.nl verhuurd, maar het komt ook voor dat er iemand komt wonen, die al eerder bij 

Eigen Haard heeft aangegeven belangstelling te hebben voor de betreffende woning. 

Voor toewijzing van een vrije-sector-woning bestaan geen regels. 

  

Wat kunt u als bewonerscommissie doen? 

Op de eerste plaats moet u als bewonerscommissie door Eigen Haard worden of ooit zijn 

geïnformeerd als de woningen in uw complex in de vrije sector worden verhuurd. Vraag bij 

Eigen Haard na wat de marktprijs is voor een vrije-sector-woning bij u in de buurt en hoe de 

toewijzing van de woningen verloopt. Dit om verrassingen te voorkomen. 

Verder kunt u de nieuwe huurder erop attenderen dat het mogelijk is de puntentelling van de 

woning te laten checken door het huurteam van het Wijksteunpunt Wonen in uw buurt als 

wordt vermoed dat de huur te hoog is voor de kwaliteit en de grootte van de woning. 

Huurders van een woning in de vrije sector kunnen lid worden van de bewonerscommissie. 

Die huurders hebben immers net zo veel belang bij een goed onderhouden woning en een 

leefbare buurt als alle andere bewoners. 

  

Vragen? 

Heeft u vragen over vrije-sector-woningen en/of andere onderwerpen? HBO Argus is op 

maandag tussen 13.00 – 16.00 uur bereikbaar op de Adriaan van der Horstraat 2, telefoon 

(020) 408 3982. U kunt natuurlijk ook uw vraag e-mailen: info@hbo-argus.nl. We doen er 

alles aan om uw vraag snel te beantwoorden. 

  

  

Nelleke Lindhout, 

voorzitter HBO Argus 

 


