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Waar heeft u een vraag over? > Wonen en huishouden > Huurwoning

Wilt u een woning huren?
U kunt huren via een woningcorporatie. Bijvoorbeeld WoonFriesland of Accolade. U moet zich
eerst bij hen inschrijven. Houd wel rekening met een wachttijd. U kunt ook huren via
particulieren en makelaars. Kijk voor het aanbod op websites als Direct wonen, Pararius,
Huuroverzicht en de Huislijn.
Serviceflat Drachten
U blijft zelfstandig wonen zodat uw privacy gewaarborgd blijft, terwijl ook de mogelijkheid tot
het leggen van sociale contacten volop aanwezig is. Daarnaast kunnen andere faciliteiten,
zoals de vrije keuze voor het afnemen van een dagelijkse warme maaltijd, die de Serviceflat u
biedt, uw woonplezier nog meer vergroten.
Burgemeester Wuiteweg 139
9203KD DRACHTEN
+31512515852
info@serviceflatdrachten.nl
www.serviceflatdrachten.nl/home
Accolade
Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat is volgens ons het recht van iedereen.
Daarvoor mag iedereen bij ons aankloppen. We hebben woningen in en om Drachten,
Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Met een zeer divers aanbod van ongeveer 16.000
betaalbare woningen kan iedereen bij ons terecht. Van alleenstaanden tot startende
gezinnen, van jonge mensen met beperkingen tot zorgbehoevende ouderen, van fervente
huurders tot potenti?le kopers.
Moleneind ZZ 95
9203ZX Drachten
+31513433633
contact@accolade.nl

www.accolade.nl/
Huislijn.nl
Op Huislijn.nl vind je een compleet en actueel aanbod van koopwoningen,
nieuwbouwwoningen en huurwoningen van makelaars.
+31786775757
info@huislijn.nl
www.huislijn.nl/
Pararius
Pararius is een website voor vraag en aanbod van huurwoningen in Nederland. Op Pararius
bieden honderden professionele organisaties hun beschikbare huurwoningen aan.
Overschiestraat 61
1062XD Amsterdam
+31204712111
info@pararius.nl
www.linkedin.com/company/pararius-bv/
Direct Wonen
Op ons nieuwe platform krijg je namelijk w?l een volledig en up-to-date aanbod van alle
woningen in Nederland. En waar ook particulieren hun woning aanbieden en niet alleen
makelaars of woningcorporaties. Bij ons hoef je nooit bang te zijn dat je iets mist, of dat je
reageert op een woning die al maanden geleden is verhuurd. Samen breken we nu de markt
open, zodat je als huurder weer serieus wordt genomen.
www.directwonen.nl/

Kunt u de huur niet meer betalen?
Misschien komt u tijdelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag. Vraag ook of er andere
bijdragen of kwijtscheldingen van bedragen mogelijk zijn. Misschien kunt u meer huurtoeslag
krijgen. Kijk op de website van de Belastingdienst of u hiervoor in aanmerking komt. Neem
ook contact op met uw verhuurder. Soms kunt u een betalingsregeling afspreken.
Belastingdienst: belastingtelefoon Nederland
Informatie over de belastingtelefoon en bereikbaarheid.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/p...

Wilt u reageren op een woning van een woningcorporatie?
Zorg dat u staat ingeschreven. Zo vergroot u uw kansen op een woning.
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Lukt het niet om een woning via de woningcorporatie te
vinden?
Op websites als Direct wonen, Pararius, Funda, Huuroverzicht en de Huislijn vindt u
huurwoningen bij makelaars en particulieren. U kunt ook naar een makelaar gaan. Soms zijn
hier extra kosten aan verbonden. Lees daarom eerst de voorwaarden. U kunt ook proberen
van woning te ruilen. Of zoek een tijdelijke antikraakwoning via Carex.
Carex Friesland

Carex lost leegstand op door zinvol maatschappelijk gebruik.Tijdelijke bewoning en tijdelijke
werkruimte.
Cornelis Trooststraat 48
8932BR Leeuwarden
+31587113308
fryslan@carex.nl
www.carex.nl/
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Funda
Funda is de online-etalage van de makelaar en het leidende online-mediabedrijf in het
vastgoeddomein. Wij lopen voorop met de nieuwste toepassingen van internet bij het zoeken
naar en vinden van vastgoed. Funda is h?t vastgoedplatform van makelaars voor
consumenten.
Piet Heinkade 167

1019GM Amsterdam
info@funda.nl
www.funda.nl/

Heeft u een urgentieverklaring nodig voor een woning?
Die vraagt u aan bij de woningcorporatie.
Kijk op de websites van Accolade en WoonFriesland. Hier vindt u informatie over
urgentieregelingen en de voorwaarden. Als de woningcorporatie geen urgentiesysteem heeft,
dan kunnen zij wel meedenken over de mogelijkheden. Vraag een gesprek aan.
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Waarover wilt u iets weten?

Hoge huur
Problemen met verhuurder
Huren voor jongeren

Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
Over Samenwijzer

vraagelkaar.nl

cjgsmallingerland.nl

