
  

Ik verklaar hierbij het volgende:

Mijn huishouden bestaat uit totaal                   (aantal) personen (inclusief uzelf).  
Dit zijn (voor- en achternaam):

1. Naam: Leeftijd:

2. Naam: Leeftijd:

3. Naam: Leeftijd:

4. Naam: Leeftijd:

5. Naam: Leeftijd:

6. Naam: Leeftijd:

7. Naam: Leeftijd:

8. 

Om in aanmerking te komen moet u een huishoudinkomen hebben dat onder de inkomensgrens zit (zie de tabel op  
de volgende pagina). U dient dit inkomen al minimaal 3 maanden te hebben.

Eenmalige huurverlaging 
of huurbevriezing  
Aanvraagformulier
Verklaring van huishouden

1   



Ik (hoofdhuurder) verklaar hierbij deze verklaring naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam (voor - en achternaam)   Handtekening

Adres                                  Postcode  Woonplaats

Stuur het ingevulde formulier samen met uw bewijs van inkomen
van de afgelopen drie maanden op naar:

Woningstichting SWZ, Antwoordnummer 234, 8000 WB Zwolle. 
U hoeft geen postzegel te plakken. 

U mag het ook in de brievenbus doen aan de Galvaniweg 2 
of inscannen en mailen naar huurverhoging@swz.nl.
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Ga naar www.swz.nl/huurverhoging voor meer informatie Vragen?

Type huishouden Inkomen tot
(prijspeil 2022)

Huurverlaging naar 
(prijspeil 2022)

Enkel�persoon:�betaalt meer dan  
€ 633,25 huur per maand

Tot en met 
€ 24.075

€ 633,25

Enkel�persoon,�AOW-gerechtigd op  
01-01-2022: betaalt meer dan  
€ 633,25 huur per maand

Tot en met 
€ 23.975

€ 633,25

Twee�personen:�betalen meer dan  
€ 633,25 huur per maand

Tot en met
€ 32.675

€ 633,25

Twee�personen�van�wie�ten�minste�
een�persoon�AOW-gerechtigd��
op�01-01-2022:�betalen meer dan  
€ 633,25 huur per maand

Tot en met 
€ 32.550

€ 633,25

Drie�of�meer�personen:�betalen meer 
dan € 678,66 huur per maand

Tot en met 
€ 32.675

€ 678,66

Drie�of�meer�personen�van�wie��
ten�minste�een�persoon�AOW-�
gerechtigd�op�01-01-2022:�betalen 
meer dan € 678,66 huur per maand

Tot en met 
€ 32.550

€ 678,66

http://www.swz.nl/huurverhoging 
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