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Hoe werkt het? 
Een woning zoeken in regio HaaglandenWie krijgt de woning?

In de huisvestingsverordening is vastgelegd 
wie de woning als eerste krijgt aangeboden. 
Degene die het langste ingeschreven staat, 
dus de langste inschrijfduur heeft, is als eer-
ste aan de beurt. Uw inschrijfduur vindt u bij 
‘Mijn Woonnet’, ‘Persoonlijke gegevens’.

Hoe wordt de inschrijfduur bepaald?
Voor starters die zich inschrijven, is de 
inschrijfdatum de inschrijfduur. Bij doorstro-
mers (door echtscheiding) die zich inschrijven 
wordt de tijd dat ze in hun huidige woning 
wonen, de zogenaamde woonduur, ook mee-
gerekend. Dit betekent concreet dat op het 
moment dat ze zich inschrijven, er maximaal 
5 jaar van hun woonduur wordt opgeteld bij 
hun inschrijfduur. Doorstromers hebben dus 
een iets betere positie dan starters, maar ze 
laten ook een woning achter waar weer 
iemand anders kan gaan wonen.

Hoe wordt de volgorde bepaald?
Er zijn groepen woningzoekenden die voor-
rang krijgen. Dat kan omdat: 
-  ze in een noodsituatie verkeren of moe-

ten verhuizen omdat hun woning gesloopt 
wordt of medische problemen hebben. 
In deze gevallen kunnen ze een voorrangs-
verklaring krijgen;

-  ze in een woning wonen die erg geliefd is 
en weinig vrijkomt, bijvoorbeeld een grote 
eengezinswoning of een goedkope woning 
en de gemeente waarin de woning ligt, heeft 
bepaald dat men op basis hiervan voorrang 
krijgt.

Afhankelijk van de reacties is de volgorde op 
de kandidatenlijst:
1.  statushouders
2.  woningzoekenden met een voorrangs-

verklaring op sociaal/medische gronden;
3.  herstructureringskandidaten met een voor-

rangsverklaring;
4.  woningzoekenden die voldoen aan voor-

rang op grond van lokale voorrang, deze 
voorrang is per gemeente verschillend, 
zie hiervoor “Hoe werkt het’- ‘Uitleg 
begrippen’, ‘Lokale Voorrang’;

5.  overige woningzoekenden; 

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’.

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



om sociale huur, vrije sectorhuur of koopaan-
bod. In de advertentie staat hoe u interesse 
kunt tonen voor deze woningen.

Kansrijk zoeken
Wilt u zien op welke woningen in het 
aanbodmodel u de meeste kans maakt, dan kunt 
u ‘kansrijk zoeken’. Vanaf dinsdag 12.00 uur 
kunt u, als u bent ingelogd, bij “Mijn Woonnet” 
nagaan op welke woning u op dat moment de 
meeste kans maakt. 
De website controleert hiervoor de inschrijf-
duur en/of eventuele voorrang van alle 
woningzoekenden die tot die tijd hebben 
gereageerd en vergelijkt deze met uw 
inschrijfduur.
U krijgt dan de woningen te zien waar u op 
plaats 1 t/m 10 zou eindigen als u op dat 
moment zou reageren. 

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

Als u al vroeg na het plaatsen van het nieuwe 
aanbod reageert, kunt u een hoge positie 
hebben. Maar als er daarna mensen met een 
langere inschrijfduur reageren, eindigt u toch 
lager. Kansrijk zoeken geeft alleen een tijde-
lijke indicatie van de woningen waarvoor 
u kansrijk bent. Het hoeft niet te betekenen 
dat u uiteindelijk echt voor de woning op de 
weergegeven positie zal eindigen.

Een zoekopdracht plaatsen
Als u weet waar u wilt wonen en welke 
woning u zoekt of geen tijd heeft om iedere 
week te zoeken naar een geschikte woning, 

kunt u een zoekopdracht plaatsen. 

U kunt op ‘Mijn Woonnet’ de zoekopdracht 
vastleggen waaraan de woning van uw 
wensen moet voldoen zoals aantal kamers, 
huurprijs en plaats of wijk. Als u deze 
zoekopdracht vervolgens bevestigt, krijgt 
u dagelijks een e-mail waarin de woningen 
staan, die voldoen aan de voorwaarden van 
de zoekopdracht. U kunt vervolgens kiezen of 
u deze woningen verder wilt bekijken en wilt 
reageren.
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Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u 

op zoek gaan naar een woning.

Zoeken op woningen 
Op www.woonnet-haaglanden.nl staat het 
totale woningaanbod van de woningcorpora-
ties in Haaglanden.

Dagelijks aanbod
Elke dag om 20.00 uur staat er op de 
website nieuw woningaanbod, dat er ge-
middeld drie dagen blijft staan. In alle 
gemeenten van de regio worden sociale 
huurwoningen aangeboden in alle prijsklas-
sen, groottes en woningtypes. Om voor de 
woningen in aanmerking te komen, moet u 
voldoen aan bepaalde voorwaarden van inko-
men, huishoudgrootte en soms leeftijd. 
Als u bent ingelogd op de website 
www.woonnet-haaglanden.nl met uw gebrui-
kersnaam en wachtwoord, krijgt u alleen dat 
woningaanbod te zien dat passend is bij uw 
gegevens.

Aanbod lotingwoningen 
Als u pas kort staat ingeschreven en op korte 
termijn kans wilt maken op een woning, kunt 
u het beste zoeken in het lotingaanbod. Hier 
staan van maandag t/m donderdag door-
gaans kleine woningen die vooral geschikt 
zijn voor starters of woningzoekenden die 
bijvoorbeeld net gescheiden zijn. 
Er zijn minder eisen wat betreft inkomen of 
huishoudgrootte aan deze woningen ver-
bonden. De woningen worden verloot. Ieder-
een die beschikt over een e-mailadres kan 
reageren. Op elk moment van de dag kunt 
u reageren op de woningen, maar let op: 

de woningen worden slechts één dag gead-
verteerd. Elke dag wordt het woningaanbod 
ververst en u mag maximaal op twee adver-
tenties per dag reageren. 

Aanbod direct te huur
Een andere manier om snel een woning te 
vinden, is via het woningaanbod ‘Direct te 
huur’.
Anders dan bij sommige lotingwoningen wor-
den hier wel eisen gesteld aan het inkomen, 
de huishoudgrootte en soms ook de leeftijd. 
Bij deze woningen geldt: wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. U kunt via de website op 
deze woningen reageren.

Aanbod koopwoningen en vrije 
sector huurwoningen
Op de website staan ook woningen die de 
woningcorporaties te koop aanbieden, zowel 
bestaande woningen als nieuwbouw. U kunt 
hiervoor speciaal zoeken op koopwoningen. 
U kiest dan bij Woningaanbod voor het zoek-
criterium Koop.
Ook staan er vrije sector huurwoningen op de 
website. Heeft u interesse in één van deze wo-
ningen, neem dan contact op met de woning-
corporatie of makelaar die in de advertentie 
genoemd staat. Voor deze woningen hoeft u 
meestal niet ingeschreven te staan.

Verder staan nieuwbouwprojecten apart op 
de website onder het kopje Nieuwbouw-
projecten. Hier adverteren de woningcorpo-
raties hun nieuwbouwprojecten. Dit kan gaan 

Een woning zoeken in 
regio Haaglanden

Reageren op dagelijks aanbod
U kunt maximaal twee reacties in het aan-
bodmodel hebben op woningen die op dat 
moment op de website geadverteerd staan. 
U mag verder op twee lotingwoningen per 
dag reageren. Voor Direct te huur geldt geen 
maximum. Als u heeft gereageerd, ziet u een 
bevestiging hiervan op het scherm. Ook kunt 
u bij ‘Mijn Woonnet’ alle reacties zien die u tot 
nu toe hebt geplaatst. Bij de nieuwe reacties 
staat uw voorlopige positie.

U kunt aan het aantal ingekleurde bolletjes 
bij Mijn Slaagkans zien of u hoog eindigt 
(alle drie de bolletjes gevuld) of laag (geen of 
minder bolletjes gevuld). Als er staat dat de 
slaagkans onbekend is, betekent dat dat de 
slaagkans niet kan worden vastgesteld.

Bij uw reacties op woningen waarvan de 
sluitingstermijn al is verstreken, staat uw 

eindpositie. Ook kunt u bij deze woningen zien 
of ze al verhuurd zijn of dat u nog een aanbieding 
zou kunnen krijgen. Tot de sluitingstermijn 
van de advertentie kunt u uw reactie intrekken 
en vervolgens een andere reactie plaatsen.

Soms staat er bij een woning vermeld ’wordt 
mogelijk geclaimd’. Dit wil zeggen dat de 
woning in eerste instantie wordt aangeboden 
aan een kandidaat met een voorrangsver-
klaring. Als deze persoon weigert, dan wordt 
de woning aangeboden aan de eerste kandi-
daat op de kandidatenlijst.

Reageren is niet verplicht! 
U kunt zich ook uit voorzorg inschrijven om 
inschrijfduur op te bouwen. In dat geval is 
het niet nodig te reageren op woningen. 
Wel moet u jaarlijks inschrijfgeld betalen en 
uw inschrijfgegevens actueel houden. Als u 
niet betaalt, wordt u uitgeschreven!


