
 

 

De kale huur van de woning is minimaal             

€ 651,04 

 

 

 

 

  

 

 

De kale huur van de woning is max € 607,46 

én u kunt op jongerenwoningen reageren 

 
Bent u jonger dan 23 

jaar ?  

 

UW inkomen is € 22.700 of minder

  

Uw inkomen ligt tussen       € 22701 

en € 38.035  

Uw inkomen is € 38.036 of meer  

De kale huur van de woning is minimaal             

€ 607,47 

De kale huur van de woning is minimaal          

€ 720, 43 

 

ja 

 

U bent ouder dan 22  

 

Uw inkomen is € 22.700 of minder (of 

AOW-leeftijd  : € 22675 of minder) 

Inkomen tussen € 22.701 en € 38.035 

(AOW : tussen € 22.676 en € 38.035) 

Uw inkomen is € 38.036 of meer  

De kale huur van de woning is maximaal             

€ 607,46 

De kale huur van de woning is minimaal             

€ 607,47 

De kale huur van de woning is minimaal          

€ 720, 43 

De kale huur van de woning is max € 607,46 

én u kunt op jongerenwoningen reageren 

De kale huur van de woning is minimaal             

€ 607,47 

De kale huur van de woning is minimaal          

€ 720, 43 

 

Bent u jonger dan 23 

jaar ?  
Uw inkomen is € 30.825 of minder

  

Uw inkomen ligt tussen       € 

30.826 en € 38.035  

Uw inkomen is € 38.036 of meer  

Uw inkomen is € 30.825 of minder (of 

AOW-leeftijd  : € 30.800 of minder) 

Inkomen tussen € 30.826 en € 38.035 

(AOW : tussen € 30.801 en € 38.035) 

Uw inkomen is € 38.036 of meer  

De kale huur van de woning is maximaal             

€ 607,46 

De kale huur van de woning is minimaal             

€ 607,47 

De kale huur van de woning is minimaal          

€ 720, 43 

U bent ouder dan 22  

De kale huur van de woning is max € 651,03 

én u kunt op jongerenwoningen reageren 

Bent u allen jonger dan 

23 jaar ?  
Uw inkomen is € 30.825 of minder

  

Uw inkomen ligt tussen                     

€ 30.826 en € 38.035  

Uw inkomen is € 38.036 of meer  

De kale huur van de woning is minimaal             

€ 651,04 

De kale huur van de woning is minimaal          

€ 720, 43 

U bent ouder dan 22  
Uw inkomen is € 30.825 of minder (of 

AOW-leeftijd  : € 30.800 of minder) 

Inkomen tussen € 30.826  en € 38.035 

(AOW :  € 30.801 en € 38.035) 

Uw inkomen is € 38.036 of meer  

De kale huur van de woning is maximaal       

€ 651,03          

De kale huur van de woning is minimaal          

€ 720, 43 

en meer 

ja 

nee 

nee 

nee 

ja 


