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ren wij in het Klaverblad de leegkomende
woningen. In een mini-advertentie kunt u
uw eigen huurwoning te ruil aanbieden en
tevens aangeven naar wat voor woning u
op zoek bent.
Uw tekst kunt u op het bijgevoegde
formulier bij ons aanleveren. Afhankelijk
van het aantal advertenties kan het zijn
dat uw advertentie niet in de eerstvolgende editie wordt geplaatst maar in een
latere editie van het Klaverblad. Vergeet in
de advertentietekst niet te vermelden hoe
geïnteresseerden met u contact kunnen
opnemen. Wij adviseren u om uw
telefoonnummer te vermelden.

Van ruilen komt geen …
Het komt nogal eens voor dat huurders bij Woonwijze een verzoek indienen voor
woningruil. Wij werken hier graag aan mee. In deze folder leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Er zijn verschillende situaties waarin woningruil een uitkomst
kan zijn. Uw kinderen zijn bijvoorbeeld het huis uit en u bent op zoek naar een comfortabele, kleinere woning, terwijl kennissen juist opgroeiende kinderen hebben en naar
een groter huis willen. Of u wilt graag naar een andere buurt en u kent mensen die
graag in uw huis wonen.

Wat is woningruil precies?
Woningruil houdt in dat de ene huurder verhuist naar het huis van de andere huurder,
én andersom. Er is dus echt sprake van het ruilen van woning. De huurders kunnen in
verschillende gemeenten in Nederland woonachtig zijn en hoeven dus niet beiden
huurder te zijn bij Woonwijze. Bij woningruil gaan in principe alle rechten en plichten
die bij een huurovereenkomst horen van de ene huurder over op de andere.

Zelf op zoek naar een ruilkandidaat
Als u wilt ruilen van woning moet u zelf op zoek naar een andere huurder die met u wil
ruilen. Woonwijze speelt hierin geen actieve rol. Wij kunnen u wel helpen bij uw zoektocht. Onze huurders kunnen eenmalig kosteloos een oproep doen voor woningruil op
de advertentiepagina van Woonwijze in het Klaverblad. Iedere twee weken adverte-

Voorwaarden voor woningruil
Heeft u een ruilkandidaat gevonden, dan
moet u gezamenlijk een schriftelijk verzoek
bij ons indienen. Wij toetsen uw verzoek
aan een aantal voorwaarden:
•	inkomen: voeg bij uw verzoek een
kopie van recente jaaropgaven en een
recente salarisstrook van alle bewoners
vanaf 18 jaar en ouder die met u meeverhuizen;
•	huurprijs van de nieuwe woning;
•	grootte van het huishouden: geef
aan wie er precies met u mee gaan
verhuizen.
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misbruik van woningruil te voorkomen.
Het is niet de bedoeling dat geliefde
woningen met een ‘nepruil’ onttrokken
worden aan de woningmarkt en daarmee niet beschikbaar komen voor
woningzoekenden die misschien al heel
lang op een dergelijke woning wachten.

Tenslotte
Van woningruil is pas definitief sprake
als Woonwijze en eventueel de andere
betrokken verhuurder daarvoor schriftelijk
toestemming hebben verleend.
Daarna volgt de procedure die ook bij
een gewone huuropzegging geldt.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Wij zijn u graag
van dienst. Kom bij ons langs op kantoor.
Bellen kan uiteraard ook.

Aan de inhoud van deze folder kunt u
geen rechten ontlenen.

