
Snel een woning vinden 

WOON
H A A G L A N D E N

NET
WOON

H A A G L A N D E N

NET

WOONNET

WOONNET
h a a g l a n d e n

H A A G L A N D E N
WOONNET
HAAGLANDEN

WOON
H A A G L A N D E N

NET Haaglanden

WOONNET
h a a g l a n d e n

WOON NET

WOONNET
 HAAGLANDEN

In de regio Haaglanden



Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe 

groot of welk type de woning is. Het enige dat telt is dat ze snel een woning vinden of 

in elk geval snel weten of ze ervoor in aanmerking komen. In deze folder gaan we in op 

twee soorten woningen waarvoor u geen lange inschrijvingsduur hoeft te hebben en 

we attenderen u op de mogelijkheid van ‘Kansrijk Zoeken’. 

Lotingwoningen
Als u pas kort staat ingeschreven en u wilt 

toch op korte termijn kans maken op een wo-

ning, dan is een lotingwoning misschien iets 

voor u.

Lotingwoningen zijn doorgaans kleine 

woningen en zijn geschikt voor starters of 

woningzoekenden die bijvoorbeeld net 

gescheiden zijn. Van maandag tot en met 

donderdag worden een aantal woningen 

via het model ‘lotingwoningen’ op de web-

site woonnet-haaglanden.nl geadverteerd. 

Er worden minder voorwaarden gesteld bij 

deze woningen. Zo zijn er niet altijd eisen wat 

betreft huishoudengrootte. Iedereen die 

staat ingeschreven, beschikt over een email-

adres en voldoet aan de voorwaarden, kan 

reageren.

Op elk moment van de dag kunt u reageren 

op de woningen, maar let op: de woningen 

worden slechts één dag geadverteerd. Elke 

dag wordt het woningaanbod ververst en u 

mag maximaal op twee advertenties per dag 

reageren.

Als u voor de woning bent geselecteerd, ont-

vangt u hierover de volgende dag een email.  

Ook vindt u de aanbieding van de woning 

terug op ‘Mijn Woonnet’, bij ‘Aangeboden’. 

U weet dus meteen of u voor de woning in 

aanmerking komt of niet. Iedereen heeft 

gelijke kans om de woning te krijgen. 

De volgorde van toewijzing wordt bepaald 

via loting. Wel krijgen mensen met een 

urgentie voorrang.

Het is heel belangrijk dat u nog dezelfde 

dag reageert op het e-mailbericht met de 

boodschap dat u bent geselecteerd of op 

‘Mijn Woonnet’. Doet u dit niet, dan volgt er 

een sanctie. U mag dan drie maanden niet 

reageren op het aanbod van lotingwonin-

gen. Voldoet de woning na bezichtiging niet 

aan uw verwachting, dan mag u één keer 

een woningaanbieding weigeren. Toont u 

dan weer geen interesse, dan mag u drie 

maanden niet meer op de lotingwoningen 

reageren.

Als u de woning eenmaal heeft geaccep-

teerd, kunt u doorgaans snel het huurcontract 

ondertekenen.

Direct te huur
Een andere manier om snel een woning te 

vinden, is via het woningaanbod ‘Direct te 

huur’. Deze woningen vindt u ook op de web-

site. Er worden hier wel eisen gesteld aan het 

inkomen, de huishoudengrootte en soms ook 

de leeftijd.

Bij deze woningen geldt: wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt. U kunt via de website 

reageren op de woning. Evenals bij loting-

woningen telt de inschrijfduur niet mee. 

U maakt hier dus ook kans als u kort of nog niet 

staat ingeschreven. Als u wordt geselecteerd 

voor de woning, dan neemt de betreffende 

woningcorporatie contact met u op. Het 

weigeren  van een  ‘direct te huur’ woning 

heeft geen consequentie, tenzij u helemaal 

niets van u laat horen. Als u  namelijk drie 

maal binnen het jaar helemaal niet reageert 

op een uitnodiging of aanbieding, mag u drie 

maanden niet meer reageren op woningen.

Kansrijk zoeken,
misschien iets voor u?!
Wilt u weten op welke woningen in het 

aanbodmodel u een reële kans maakt? Dan 

kunt u ‘kansrijk zoeken’. Doordeweeks vanaf 

16.00 uur kunt u, als u bent ingelogd op de 

website ww.wwonnet-haaglanden.nl, nagaan 

op welke woning u op dat moment de meeste 

kans maakt. Let u goed op de sluitingstermijn 

van de reacties!

De website controleert hiervoor de inschrijf-

duur of eventuele voorrang van alle woning-

zoekenden die tot die tijd hebben gereageerd 

en vergelijkt deze met uw inschrijfduur. 

U krijgt dan de woningen te zien waarop u op 

dat moment op plaats 1 t/m 10 zou eindigen 

als u op dat moment zou reageren. Ook kunt u 

zelf instellen of u bijvoorbeeld plaats 1 t/m 20 

wilt bekijken in plaats van 1 t/m 10.

Kansrijk zoeken geeft alleen een tijdelijke 

indicatie van de woningen waarvoor u kans-

rijk bent. Het hoeft niet te betekenen dat u 

uiteindelijk echt voor de woning op de weer-

gegeven positie zal eindigen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze 

folder? U kunt veel antwoorden en uitleg 

vinden in het onderdeel Uitleg en informatie 

op onze website. Komt u er niet uit, dan kunt 

u uw vraag via ons Contactformulier stellen. 

U vindt dit formulier onder  ‘Contact met de 

corporaties’. U kunt ook telefonisch contact 

opnemen met een van de corporaties. Ook de  

telefoonnummers vindt u ook onder ‘Contact 

met de corporaties’.

Tip: Doordeweeks vanaf 16.00 uur heeft u 
het meest reële zicht op de voor u kansrijke 
woningen.
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