
Uw netto huurUw huishouden

Huurverlaging 2021
Hier kunt u zien of u dit krijgt

U woont alleen
U ontvangt geen AOW

U woont alleen
U ontvangt AOW

1 persoon

2 personen

U woont samen
U ontvangt geen AOW

U woont samen
Minstens een van u 
ontvangt AOW

U woont samen (met 
1 of meer kinderen)
U ontvangt geen AOW

3 of meer

Goed om te weten

• Netto huur = huurprijs zonder servicekosten

• Het inkomen van kinderen tot 27 jaar die bij uw 
   wonen, telt niet mee.

• Het kan zijn dat u na een huurverlaging iets minder 
   huurtoeslag krijgt. In totaal gaat u er wel altijd op
   vooruit. 

Kijk voor meer informatie ook op www.rijksoverheid.nl 
en www.woonbond.nl

Uw had in 2019 
(samen) een 

inkomen tot en met

€ 23.725

€ 23.650

Uw netto huur 
verlagen wij naar 

€ 633,25

€ 633,25

Uw netto
huur is 

hoger dan
€ 633,25

€ 32.200

€ 32.075 € 633,25

Uw netto
huur is

hoger dan
€ 678,66

U woont samen (met 
1 of meer kinderen)
Minstens 1 van u 
ontvangt AOW

€ 32.200

€ 32.075

€ 678,66

€ 678,66

Uw netto 
huur is 

hoger dan 
€ 633,25

Is de netto huur die u nu betaalt, lager dan € 633,25? Dan krijgt u geen huurverlaging.

Is de netto huur die u nu betaalt, lager dan € 633,25? Dan krijgt u geen huurverlaging.

Is de netto huur die u nu betaalt, lager dan € 678,66? Dan krijgt u geen huurverlaging.

€ 633,25

Uw inkomen

Poort6 weet niet welk inkomen u 
heeft. Wij horen van de Belasting-
dienst of u voldoet aan de voor-
waarden. De Belastingdienst kijkt 
naar het (gezamenlijk) inkomen dat 
u had in 2019. Het kan zijn dat u 
van de Belastingdienst een brief 
ontvangt waarin staat dat wij 
gegevens over uw inkomen 
hebben opgevraagd.


