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Geachte heer/mevrouw

Met ingang van 1 juli 2019 komt de kale huurpríjs van uw huurwoning, staande en
gelegen aan de Oostkanaaldijk 364 te Nijmegen voor een verhoging in aanmerking.

Ïnlichtíngen
Sarah Shadad
M 0652688032
sarah.ihadad@
ri)ksoverheid.nl

Uit de gegevens van de Belastingdienst is gebleken dat een of meer leden binnen uw
huishouden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan wel dat uw
huishouden bestaat uR mínimaal 4 personen. Ongeacht uw huishoudinkomen in het
jaar 2017 is de huurverhoging op grond van de wet maximaal 4,lo/o (1,6 o/b + 2,5o/o
wettelijke opslag).

Ona Kenmerk
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Ik wil de huurprijs van uw woning daarom als volgt verhogen:

Ingangsdatum huurverhoging: 1 juli 2019
Percentage van de verhoging: 4,lOlo

Kale huur per maand
Oude huur

€ 333,58
Nieuwe huur
C 347,26

Als u het niet eens bent met deze verhoging van de kale huurprijs, dan kunt u
daartegen bezwaar maken. füervoor kunt u een formulier Bezwaarschrift aanvragen
bíj het secretariaat van de Huurcommissie. Het bezwaarschríft dient u voor 1 juli
2019 aan mij toe te sturen. Als ik het niet eens ben met uw bezwaar, stuur ík het
bezwaarschrift door naar de Huurcommissie, De Huurcommissie zal dan een
uítspraak doen over de verhogíng van de kale huurprijs. Volledigheidshalve deel ik u
mee dat u geen bezwaar kunt maken tegen de tíuurverhoging op grond van
onderhoudsgebreken.

Ïndíen u de nieuwe huurprijs niet betaalt, maar ook nalaat uw bezwaren naar voren
te brengen, zal de huurverhoging na de wettelijke procedure met ingang van de
voorgestelde datum van kracht worden.
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Voor mccr íníoünalie en het hezwaarscliriftforínulier kunt u de site
v.sagv:.lniuï íoniííiií.B.ir:.n: raadplegen of bellen naar 1400 (lokaal taí-ief).

Rijksvaslgoedbedrijf
l)ïtet{ïe TraríshtUes &

Píojecten
Aídelinq Veíímuí & lawaíies

Als u voor de betaling van de huurprijs een maclitiging tot atítoínatische íncasso
heeff afgegeven, wordt de liuurbetaling per 1 juli 2019 automatisch aangepast. In
alle andere gevallen dient LJ zelf opdracht te geven aan de bank om tíet gewijzigde
bedíag oveía te maken.

Koxte Voorlioul 7

251 1 CW L)en Ilaag
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
Nedcí land

wvm.rïJksvaslgoedbedr51nl

Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik die graag. Bij correspondentie verzoek
ík u het kenmerk van deze brief te vermelden.
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Hoogachtend,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
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