
 

 

Wonen aan de Stationsweg 
Huurprijzen, inkomensgrenzen en toewijzingsvoorwaarden 
 
De verhuur van de appartementen aan de Stationsweg in Bunnik start 
dinsdag 21 januari. Tot donderdag 30 januari 08.00 uur kun je reageren via 
www.woningnetregioutrecht.nl. Vanwege de verschillende huurprijzen en 
toewijzingsvoorwaarden maken wij voor de verhuur vier advertenties.  
Of je in aanmerking komt voor deze appartementen is afhankelijk van de 
huurprijs, het aantal personen, voorrangsregelingen en het totaal inkomen. 
Woon je in de zomer van 2020 ook aan de Stationsweg? 

 
Toewijzingsvoorwaarden 
Of je op de appartementen mag reageren is afhankelijk van jouw jaarinkomen (zie de Huur – 
Inkomenstabel) en het aantal personen.  

• De tweekamerappartementen zijn bestemd voor maximaal 2 personen en de 
driekamerappartementen voor maximaal 3 personen. 

• Bij toewijzing van alle appartementen geldt dat urgentie geen voorrang geeft.  
Alle appartementen worden toegewezen op basis van de inschrijftijd (wachttijd) bij WoningNet, 
rekening houdend met de toewijzingsvoorwaarden: is het inkomen en aantal personen passend? 

 
Huur – Inkomenstabel 

Kale huurprijs Aantal personen Totaal belastbaar jaarinkomen 

€ 619,- 1 en 2 Maximaal € 39.055 * 

€ 663,- 

1 Minimaal € 23.226 en maximaal € 39.055 * 

2 Minimaal € 31.551 en maximaal € 39.055 * 

3 Maximaal € 39.055 * 

€ 730,- 
1 Minimaal € 23.226 en maximaal € 39.055 

2 en 3 Minimaal € 31.551 en maximaal € 39.055  

*  Let op: lagere inkomens krijgen voorrang, zie voorrangsregelingen 

 
Voorrangsregelingen 
Lagere inkomens 
Bij toewijzing van vier appartementen krijgen kandidaten met een lager inkomen voorrang op 
kandidaten met een hoger inkomen.  

• Bij de drie tweekamerappartementen met een huurprijs van € 619,- (Stationsweg 51a, 53b en 
55a) gaat het om eenpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 23.225 en om 
tweepersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 31.550.  

• Driepersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 31.550 krijgen voorrang op het 
driekamerappartement aan de Stationsweg 53c met een huurprijs van € 663,-.  



 

 

Jongeren t/m 29 jaar 
Alle appartementen worden met voorrang toegewezen aan jongeren t/m 29 jaar. 

 
Lokaal woningzoekenden 
Bij toewijzing van alle appartementen krijgen inwoners van de gemeente Bunnik (‘lokaal 
woningzoekenden’) voorrang op andere woningzoekenden.  
De inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven moeten minimaal drie jaar onafgebroken op hun 
huidige woonadres ingeschreven staan. Als jouw postcode in een van deze woonplaatsen valt, dan 
wordt deze voorrangsregeling bij jouw registratie bij WoningNet Regio Utrecht automatisch verwerkt 
in de selectie.  
Bij reageren wordt er niet gecontroleerd of je aan deze voorwaarden voldoet. Bij toewijzing van het 
appartement moet je dit wel aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (zie 
Toewijzingsprocedure). 

 
Let op 
Iedereen mag reageren op de appartementen. Kandidaten die aan de voorrangsregeling(en) 
voldoen krijgen voorrang op de overige woningzoekenden. Bij de voorrangsregelingen zijn de 
toewijzingsvoorwaarden nog steeds van toepassing, zoals het inkomen en de huishoudgrootte. 

 
Volgordebepaling 
Op basis van de bovenstaande voorrangsregelingen wordt de kandidatenvolgorde voor deze 
appartementen als volgt: 
1. Woningzoekenden t/m 29 jaar uit de gemeente Bunnik 
2. Woningzoekenden t/m 29 jaar 
3. Woningzoekenden uit de gemeente Bunnik (30 jaar en ouder) 
4. Overige woningzoekenden (30 jaar en ouder) 
Binnen de categorieën wordt rekening gehouden met (eventuele) voorrang voor lagere inkomens. 

 
Advertenties en oppervlakten appartementen 
Nr. Ligging Kale 

  huur * 
Totale 
opp. 

Woon- 
Kamer/ 
keuken 

Slaap- 
kamer 1 

Slaap-  
kamer 2 

Binnen- 
berging 

Terras/ 
balkon 

51  Begane grond € 663,- 63 34,6 14,2 - 2,4 14,2 

51a Begane grond € 619,- 60 32,4 12,9 - 2,4 21,0 

53 Eerste etage € 730,- 72 28,8 12,5 9,9 2,8 6,1 

53a Eerste etage € 663,- 63 34,6 14,2 - 2,4 5,7 

53b Eerste etage € 619,- 60 32,4 12,9 - 2,4 5,6 

53c Eerste etage € 663,- 68 27,3 12,8 8 2,4 5.8 

55 Tweede etage € 730,- 72 28,8 12,5 9,9 2,8 6,1 

55a Tweede etage € 619,- 58 27,6 16,1 - 2,4 5,6 

55b Tweede etage € 730,- 75 31,8 13 5,1 3,9 11,8 

* Dit is de huurprijs exclusief € 65,- maandelijkse servicekosten.  



 

 

Mag ik reageren op deze appartementen?  
Voor de verhuur maken wij vier advertenties. Dit zijn ‘groepsadvertenties’, dus je reageert per 
advertentie op één, twee of drie appartementen tegelijk. 
 

Kale huurprijs € 619 € 663 € 663 € 730 

Aantal appartementen 3 2 1 3 

Huisnummers 51a - 53b - 55a 51 - 53a 53c 53 - 55 - 55b 

Voorrangsregeling 
Inkomen 1 
Inwoners 2 
Jongeren 3 

Inwoners 2 
Jongeren 3 

Inkomen 1 
Inwoners 2 
Jongeren 3 

Inwoners 2 
Jongeren 3 

Aantal personen 1 of 2 1 of 2 1 t/m 3 1 t/m 3 

        

1 persoon     

Inkomen < 23.225 JA X X X 

Inkomen 23.226 - 31.550 JA JA JA JA 

Inkomen 31.551 - 39.055 JA JA JA JA 

     

2 personen       

inkomen < 23.225 JA X X X 

inkomen 23.226 - 31.550 JA X X X 

inkomen 31.551 - 39.055 JA JA JA JA 

        

3 personen       

inkomen < 23.225 X X JA X 

inkomen 23.226 - 31.550 X X JA X 

inkomen 31.551 - 39.055 X X JA JA 

 
Bijzonderheden:  
1  Bij toewijzing krijgen lagere inkomens voorrang (zie Voorrangsregelingen).  
2  Jongeren t/m 29 jaar krijgen voorrang bij toewijzing. 
3  Inwoners van de gemeente Bunnik krijgen voorrang bij toewijzing (zie Lokaal woningzoekenden). 
 
  



 

 

Huurprijs en servicekosten 
De ‘kale’ huurprijs van de appartementen ligt tussen € 619,- en € 730,- per maand. Daarnaast moet 
je rekening houden met servicekosten van circa € 45,-. Onder deze maandelijkse servicekosten 
vallen het elektraverbruik algemene verlichting, de schoonmaak van de algemene ruimten, het 
onderhoud rondom het gebouw, een complexbeheerder (huismeester) en een bijdrage voor het 
Glasfonds en Rioolfonds. 
 
Op het dak van het appartementengebouw worden zonnepanelen geplaatst en ieder appartement 
wordt aangesloten op vijf zonnepanelen. Je betaalt alleen voor de stroom die de zonnepanelen 
opwekken (1.500 kWh per jaar) en deze stroomprijs (per kWh) is gemiddeld zo’n 25% lager dan bij 
energieleveranciers (bijv. Eneco).  
Voor de opgewekte zonnestroom betaal je via de servicekosten een voorschotbedrag aan 
LEKSTEDEwonen. De servicekosten zonnepanelen zijn circa € 20,- per maand. Ieder jaar ontvang je 
een afrekening van de opwekking en het verbruik. Met de zonnepanelen en de opgewekte stroom 
bespaar je al snel jaarlijks gemiddeld € 80,- op jouw energierekening. 

 
Huurtoeslag? 
Voor de zes appartementen met een huurprijs tot en met € 663,- is het mogelijk om huurtoeslag 
aan te vragen.  
Let op: Ben je jonger dan 23 jaar, dan ontvang je voor deze appartementen geen huurtoeslag. 
Voor deze leeftijdscategorie mag de huurprijs plus servicekosten namelijk niet meer bedragen  
dan € 432,51 per maand. 
Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag is onder andere afhankelijk van jouw inkomen en 
leeftijd. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken: 
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. 

 
Toewijzingsprocedure 

Vanaf maandag 3 februari ontvangen de eerste kandidaten van de wachtlijst (per advertentie) een 
voorlopige aanbieding en informatie over de verdere gang van zaken. De overige kandidaten 
krijgen eventueel een appartement toegewezen als een geselecteerde kandidaat niet voldoet aan 
de toewijzingsvoorwaarden of het appartement alsnog niet accepteert.  

 
Wat vragen wij van je? 
Krijg je een appartement aangeboden, dan moet je voor de definitieve toewijzing aantonen dat je 
aan de gestelde voorwaarden voldoet, zoals inkomen, huishoudgrootte en voorrangsregeling(en). 
Als kandidaat moet je daarom van jezelf en eventueel meeverhuizende volwassenen de volgende 
gegevens verstrekken: 

• Inkomensverklaring over 2018. Deze inkomensverklaring kun je gratis aanvragen bij de 
Belastingdienst, telefoonnummer 0800 05 43. Als jouw inkomen afgelopen jaar aanzienlijk is 
gewijzigd, dan ook de laatste drie inkomstenspecificaties. 

• Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop staat aangegeven vanaf wanneer je 
op jouw huidige adres woont. Op dit uittreksel moet ook jouw adreshistorie vermeld staan en 
het aantal personen dat er woont. 

• Verhuurdersverklaring, als je niet bij LEKSTEDEwonen huurt. 

 
Reageren? 
De verhuurbrochure met informatie en plattegronden van de appartementen kun je downloaden op 

www.lekstedewonen.nl.  
Reageren is alleen mogelijk als je staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht 
(WoningNet). Van dinsdag 21 januari tot en met donderdag 30 januari 08.00 uur kun je reageren 

via www.woningnetregioutrecht.nl. 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

