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10 jaar huurdersorganisatie S.H.O.W.
Al tien jaar komen wij op voor uw belangen als huurder van Omnia 
Wonen.
Dit jubileum willen wij met u vieren d.m.v. een foto wedstrijd waarin de 
voor- of achtergevel van uw woning centraal staat. Maak een leuke, mooie 
of opvallende foto met een camera of mobieltje. Deze foto kan genomen 
zijn vanaf de straat, achtertuin, balkon of galerij het maakt niet uit, laat uw 
fantasie maar gaan.
Geen internet, vraag dan vrienden of familie een foto voor u te maken en 
op te sturen

Mocht het uploaden via de website
voor u toch te lastig zijn mail dan:
* de foto,
* de titel van de foto,
* uw naam en adres
naar foto@showhb.nl
Wij zorgen voor de verwerking en u
bevestigt daarna uw deelname in de
bevestigingsmail!
Upload uw beste/leukste foto en
maak kans op een leuke prijs.

lees verder 
Heeft u geen internet verstuur dan 
uw foto, naam, adres en uw 
telefoonnummer naar ons 
postadres.       

https://www.showhb.nl/foto-competitie/
http://eepurl.com/c9DhRX
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=c24b066781ebb640b72ebf7b7&id=719a8ac5b9
https://us16.campaign-archive.com/feed?u=c24b066781ebb640b72ebf7b7&id=719a8ac5b9
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Huurverhoging Omnia Wonen in 2018

Zoals u als huurder weet ontvangt u medio april jaarlijks de aanzegging
huurverhoging per 1 juli.
Maar hoe komt nu deze huurverhoging tot stand, daar gaat een heel proces vooraf.
De overheid heeft bepaald dat de huur in 2018 maximaal 3,9% of 5,4% verhoogd
mag worden, dit is afhankelijk of uw huishoudinkomen in het jaar 2016 onder of
boven de inkomensgrens van € 41056,- zit.

 lees verder

Huurdersavond 2018
Op 7 juni organiseren wij als huurdersorganisatie een huurdersavond voor alle 
huurders van Omnia Wonen.
Veluwe Duurzaam vertelt u iets over duurzaamheid en voor de aanwezige 
inzenders van de foto-actie worden de prijzen getrokken.
Ook laten we u zien wat we in 2017 voor u hebben gedaan.
Wij zien u graag op 7 juni in de kiekmure te Harderwijk.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Huurverlaging na een inkomensdaling:
Een huishoudinkomen kan door twee oorzaken dalen:

inkomensdaling door wijziging van de samenstelling van het huishouden of
inkomensdaling van een gelijkblijvend huishouden.

Huishoudens die na één of meer inkomensafhankelijke hogere huurverhoging(en) 
met een inkomensdaling tot onder de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke 
huurverhoging in 2018: € 41.056,- worden geconfronteerd, hebben recht op 
huurverlaging.                                                                    lees verder          
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