
  Pagina 1 van 5 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij Tom in de buurt komen er regelmatig vragen binnen die gaan over het vinden van een woning. Daarom 

hebben wij deze folder gemaakt. Helaas kunnen we je niet helpen aan een huurwoning of een uitspraak doen 

over urgentie. Maar we kunnen je wel van informatie voorzien in jouw zoektocht naar een huurwoning. Mocht 

er iets staan dat niet (meer) klopt, laat het ons dan even weten via communicatie@tomindebuurt.nl. 
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Ik zoek een huurwoning  
in Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop of Kaag & Braassem 

Tips 
 

Je kan een kaartje ophangen in de supermarkt met een korte samenvatting over jezelf: 

werkende, op zoek naar, locatie, maximaal bedrag en je telefoonnummer. 

 

Plaats een bericht op Facebook, Instagram en Twitter dat je op zoek bent naar een woning.   

 

mailto:communicatie@tomindebuurt.nl
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1. Huren in Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem 

Sociale huurwoningen in de regio Holland Rijnland worden aangeboden via 

www.hureninhollandrijnland.nl.  

 

Bij inschrijving kun je gelijk je gegevens invullen, welk type woning je zoekt, in welke prijsklasse, etc. Je 

kan je op drie woningen per keer inschrijven. Wanneer de inschrijvingsdatum voorbij is kun je weer 

opnieuw op drie woningen inschrijven.  

 

Woonforte, 

Habeko, 

Woningstichting Nieuwkoop, 

Woondiensten Aarwoude, 

Stichting Meerwonen, 

maar ook corporaties in Leiden, Katwijk, Voorschoten bieden woningen aan. Je mag op elke woning 

reageren. Let op dat de woningen in jouw prijsklasse vallen. 

 

Sommige groepen hebben voorrang bij het reageren op een woning. Denk dan aan 

woningzoekenden die een huurwoning achterlaten, 55+'ers en jongeren tot 23 jaar. Dit wordt altijd in 

de advertentie aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Urgentie 

Let op: Bemiddelingsbureaus die je veel geld vragen om de urgentieaanvraag te verzorgen kun je NIET 

vertrouwen. Zij kunnen geen urgentieaanvraag voor je indienen, alléén jij kunt dat met hulp van een in 

de regio werkzame woningcorporatie. 

 

Je krijgt geen urgentieverklaring:  

 door huurschuld en/of overlast uit je woning dreigt te worden gezet 

 wanneer je in het verleden uit je woning bent gezet door huurschuld en/of overlast en/of 

onacceptabel agressief gedrag tegen een medewerk(st)er van een woningcorporatie  

 door uitbreiding of hereniging van je gezin de woning te klein wordt gevonden en/of indien er 

sprake is van inwoning en je raakt zwanger 

 

Hoe je een urgentieverklaring aanvraagt  

 

Maak een afspraak bij een woningcorporatie die je vindt op www.hureninhollandrijnland.nl. 

Hoe het werkt met de urgentieverklaring verschilt per woningcorporatie.  

 

 

 

Tips 

 

Schrijf je één dag voor het verlopen van de inschrijvingstermijn in, dan kan je de volgende dag 

weer opnieuw inschrijven een volgende woning. 

 

Reageer op woningen die weinig reacties krijgen. Dan maak je sneller kans aan de beurt te zijn. 

 

http://www.hureninhollandrijnland.nl/
http://www.hureninhollandrijnland.nl/
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3. Woningruil 

 

Als je een andere huurwoning wil kan je ook ruilen. Bijvoorbeeld omdat je een grotere woning nodig 

hebt voor je gezin of omdat je een gelijkvloerse woning wil. Voor woningruil hebben beide partijen 

toestemming van de verhuurder nodig.  

 

Voor woningruil kun je ook terecht op de website: www.woningruil.nl. 

 

 

 

 

 

 

4. Websites huurcorporaties 

 
www.huurexpert.nl  www.ikwilhuren.nu      

www.mijnhuren.nl   www.funda.nl   

www.huurwoningen.nl  www.mansion.nl  

www.directwonen.nl  www.shwj.nl  

www.kamernet.nl   www.rooftrack.nl  

 

 

 

  

Tip 

 

Vertel aan je familie, vrienden en kennissen dat je op zoek bent naar een woning. Wellicht 

kunnen zij helpen (zoeken).  

 

Tip 

 

Lees de voorwaarden van een inschrijving op een website goed door. Soms is de inschrijving 

gratis, maar moet je betalen als je wilt reageren op een woning.  

 

 

http://www.woningruil.nl/
http://www.huurexpert.nl/
http://www.ikwilhuren.nu/
http://www.mijnhuren.nl/
http://www.funda.nl/
http://www.huurwoningen.nl/
http://www.mansion.nl/
http://www.directwonen.nl/
http://www.shwj.nl/
http://www.kamernet.nl/
http://www.rooftrack.nl/
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5.  Antikraak 

 

 

Websites 

 

Meest voorkomende voorwaarden 

www.tijdelijkehuurenantikraak.nl 

www.interveste.nl 

www.gapph.nl  

www.alvast.nl  

 

• Je bent flexibel 

• Je bent 18 jaar of ouder 

• Je hebt een vast inkomen 

• Je hebt een zorgverzekering, een aansprakelijkheids- 

   verzekering en een inboedelverzekering 

• Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige 

   verblijfsvergunning 

• Je bent bereid je in te schrijven op het adres waar je  

  (tijdelijk) gaat wonen 

• Je hebt bij voorkeur geen huisdieren 

• Je bent direct beschikbaar om te verhuizen 

• Bij de inschriving heb je nodig:  

  - een geldig legitimatiebewijs 

  - de zorgpas van je zorgverzekering 

  - een polis van de aansprakelijkheids- en inboedel- 

     verzekering 

   - bewijs van je inkomen van de laatste 3 maanden 

   - bankafschriften van de laatste 3 maanden 

   - pasfoto 

 

 

 

  
Tip 

 

Als je bij iemand gaat wonen die een uitkering ontvangt en/of jij ontvangt een uitkering, dan 

heeft dit (mogelijk) invloed op de hoogte van de uitkering.   

 

http://www.tijdelijkehuurenantikraak.nl/
http://www.interveste.nl/
http://www.gapph.nl/
http://www.alvast.nl/
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6.  Maatschappelijke opvang – De Binnenvest 

 

Wat is de situatie? Informatie 
Locatie en 

openingstijden 

Ik dreig dakloos te 

worden. 

Je kan terecht bij een 

spreekuur van De Binnenvest 

bij jou in de buurt. 

Open Venster 

 

Prins Bernhardlaan 8a, 

Alphen a/d Rijn 

 

Inloop: iedere werkdag  

14:00 - 17:00 uur. 

Ik heb dag- en 

nachtopvang nodig. 

De dag- en nachtopvang is een 

plek waar je een bed kunt krijgen, 

kunt douchen, je kleren kan wassen, 

’s ochtends ontbijten en ’s avonds 

een warme maaltijd nuttigen. 

 

Overdag neem je deel aan het 

groepsaanbod, help je met 

schoonmaken en andere klussen 

en werk je eraan om je leven weer 

op de rails te krijgen. 

 

Je krijgt begeleiding van de 

groepswerkers en je 

woonmaatschappelijk 

werker. 

De Nieuwe Energie 

 

Papegaaisbolwerk 25, 

Leiden 

 

Inloop: elke dag van 9:00 

- 21.00 uur 

 

Je kan De Binnenvest bellen en vragen om advies. T 071 - 516 61 00. 

 


