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Geachte heer Freerks,

Conform uw verzoek geven wij u onderstaand ons advies inzake de huurverhoging per I juli

2017.

De laatste jaren vinden er in het complex veel wisselingen van huurders plaats. tn z-o-t5 deden

zích2lwi-sselingen voor op een totaal van 93 appartery91t9n, dat wil zeggen bijna 30 procent

1tràn ateteninfservicekosten 2015). De cijfeÁ ovet 2016 hebben we nog niet ontvangen, maar

àe stellige indfuk bestaat dat dit aantal eerder is toegenomen dan afgenomen'

Deze hoge doorstroming is het gevolg van het geg"uen dat men voor korte tijd wil huren in

afivachtiïg van een g"t"t itr" koopwoning of te plegen nieuwbolw'

M;, d- h;ïdige rente*stand in relatie tot de hoogté van de te betalen maandelijkse huur in ons ,:,:

;ilË;ïtgt?ht 9:a;;;r deh3nd. fit geldt in hoge mate voor jonge gezinneno waardoor er op

terrngn een vergruzngoptreedt met, op nog llgere t:rytj:'eeljoeyge.van de doorstroming'

il;i;;"1;;á#d;" e"orrró-i"g iï out-". weinig betrokkenheid isen er een sociale $,' ;ii;
'' '''-ri.,i.i'

verloedering oPtreedt.
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De afgelopen 18 maanden hebben wij de gewaagde huurprijzen voor ons complex gemonitord'

Hir.bï UeïUen wij niet kunnen conststeren dat ei appartementen met een verhoogde huur

wordeir aangebodán. Indien er overwogen wordt om de huren op basis van gestegen marktprijzen

met een hoger percentage te verhogenfverzoeken wij u deze stijging cijfermatig te onderbouwen'

Indien u van zins bent af te wijken van ons advies, willen wrj gaag mondeling met u van

gedachten wisselen over de argumentatie hierorntrent'
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