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Van een woning in regio Haaglanden



Als u heeft gereageerd op een woning, bestaat er een kans dat u de woning (digitaal) 

krijgt aangeboden. Het is dus heel belangrijk dat de juiste contactgegevens (e-mailadres, 

contactadres en telefoonnummers) bekend zijn. Als de woningcorporatie u niet tijdig 

kan bereiken, dan wordt contact opgenomen met de volgende kandidaat. Vakantie of 

even niet bereikbaar? Zorg dan dat iemand anders uw post of e-mail nakijkt. Ziet u dat 

u hoog bent geëindigd, maar heeft u nog geen bericht ontvangen van de woningcorpo-

ratie? Neem dan contact op, wellicht bent u wel uitgenodigd via Mijn Woonnet, maar 

is de brief of e-mail niet aangekomen of heeft men telefonisch geen gehoor gekregen.

Gefeliciteerd, u bent de kandidaat 
Hoe nu verder? Sommige woningcorporaties 
nemen telefonisch contact op, terwijl andere 
woningcorporaties een brief of emailbericht 
sturen over de aangeboden woning. Ook kunt 
u via ‘Mijn Woonnet’ - ‘Aangeboden’ zien 
dat u een woning krijgt aangeboden. U kunt 
hier aangeven of u wel of geen interesse 
heeft in deze woning. Als u wel interesse 
heeft, ontvangt u vervolgens informatie 
over het vervolg: het intakegesprek en de 
bezichtiging van de aangeboden woning. 

Woningbezichtiging 
U mag de woning alleen bezichtigen op af-
spraak met de zittende huurder of de woning-
corporatie. Sommige woningcorporaties 
roepen meerdere kandidaten tegelijk op voor 
de bezichtiging van de woning. Dit heet een 
‘groepsaanbieding’ of ‘groepsbezichtiging’. 
Er wordt dan ook aangegeven op welke plek 
u staat op de kandidatenlijst, zodat u uw 
kansen op de woning in kunt schatten. 
De praktijk wijst uit dat een deel van de 
uitgenodigde woningzoekenden niet komt 
opdagen. Dat betekent dat uw kans om in aan-
merking te komen voor de woning misschien 
groter is als u wel op de uitnodiging ingaat. 

Intakegesprek 
Kloppen de inkomensgegevens en de grootte 
van het huishouden nog wel met de inschrijf-
gegevens? 
Tijdens het intakegesprek checkt de woning-
corporatie uw actuele gegevens. In de brief, 
e-mailbericht op de website of in het gesprek 
wordt duidelijk gemaakt welke gegevens 
u mee moet nemen voor controle van de 
inschrijfgegevens. Zorg dat u alle gegevens 
bij u heeft wanneer u naar de woning of het 
intakegesprek toe gaat. Dat voorkomt tijds-
verlies en een afwijzing. Als u niet zeker weet 
of u de goede bewijsstukken heeft, vraag dit 
dan nog even na bij de woningcorporatie. 

Inschrijfgegevens onjuist: 
de woningaanbieding vervalt! 
Woningcorporaties moeten streng zijn: bij 
onjuiste inschrijfgegevens vervalt de woning-
aanbieding en krijgt de volgende kandidaat 
de woning aangeboden. Om teleurstelling 
te voorkomen, is het belangrijk de inschrijf-
gegevens actueel te houden. U kunt inkomens-
gegevens en gegevens van het huishouden 
zelf wijzigen op www.woonnet-haaglanden.nl 
bij ‘Mijn Woonnet’ of ga hiervoor langs bij een 
woningcorporatie. 

Aanbieding en acceptatie van een 
woning in regio Haaglanden

Acceptatie woningaanbieding 
Als u de woningaanbieding accepteert, 
bespreekt u met de woningcorporatie wan-
neer u het huurcontract kunt ondertekenen en 
de verdere gang van zaken zoals informatie 
over de huisvestingsvergunning, huurtoeslag, 
betaling van een mogelijke waarborgsom en 
administratiekosten. 
Zodra u een woning accepteert, kunt u niet 
meer reageren op andere woningen. Als u 
het huurcontract heeft getekend, wordt u uit-
geschreven als woningzoekende. U mag zich 
wel direct weer opnieuw inschrijven. Mocht u 
na acceptatie van een woning er alsnog van 
af willen zien, dan brengt de woningcorporatie 
hiervoor kosten in rekening. Zij hebben de 
woning immers voor u gereserveerd en moe-
ten opnieuw de woning gaan aanbieden. 

Woningaanbieding: reageer altijd! 
Het kan zijn dat u, als u een woningaanbieding 
krijgt, toch geen interesse meer heeft voor de 
woning waarop u heeft gereageerd. Geef dit 
dan zo snel mogelijk door aan de corporatie. 
Dit kan ook via ‘Mijn Woonnet’, ‘Aangeboden’. 
U moet altijd doorgeven waarom u de woning 
weigert. 

Sanctie 
Als u een goede reden heeft, mag u de 
woning weigeren. Dit heeft geen conse-
quenties als het gaat om een woning uit 
het aanbodmodel (tenzij u een voorrangs-
verklaring heeft en de woning past binnen 
uw zoekprofi el). Als u echter niets laat horen 
en u doet dit drie keer binnen één jaar, krijgt 
u een sanctie en kunt u drie maanden niet 
reageren op een woning! Als u niet reageert 
op het e-mailbericht waarin u een loting -
woning krijgt aangeboden, krijgt u direct 
een sanctie. Dit gebeurt ook als u een loting  -
woning voor de tweede keer weigert. U mag 
dan drie maanden niet reageren op het loting-
aanbod. 

Aan wie is de woning verhuurd? 
Op www.woonnet-haaglanden.nl kunt u bij 
‘Mijn Woonnet’ - ‘Reacties’ alle woningen 
terugvinden waarop u heeft gereageerd. 
Krijgt u een woningaanbieding dan kunt u bij 
‘Aangeboden’ ook de informatie van de aan-
geboden woning vinden.
Bij ‘Verantwoording’ kunt u zien of en 
aan wie de woning is toegewezen. Als de 
woning is toegewezen, staat vermeld aan 
welke kandidaat de woning is verhuurd en wat 
de inschrijfduur is van deze kandidaat. Deze 
informatie kunt u vergelijken met uw eigen 
inschrijfduur. Zo kunt u uw eigen kansen 
inschatten op een dergelijke woning. Soms 
ziet u bij verantwoording urgentie, lokale voor-
rang of loting staan zonder inschrijfduur. In de 
eerste twee gevallen is de woning toegewezen 
aan iemand met voorrang. Bij loting gaat het 
om lotingwoningen. 

Klachten? 
Heeft u klachten over de verdeling van 
woningen? Dan kunt u schriftelijk een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van de 
gemeente waarin de aangeboden woning ligt. 
De adressen zijn terug te vinden op de website 
bij ‘Hoe werkt het’ - ‘Uitleg begrippen’ en dan 
onder ‘Klachtencommissie’.

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’.
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