INTERESSEPEILING
‘KOMPAS WONEN’
IN SCHUTTERSVELD

1. TYPE STUDIO (18m2)

- één persoon
- € 378,00 (excl. servicekosten)
- een woon-, slaap- en
kookgedeelte in één ruimte
-h
 uurtoeslag is mogelijk
(ook <23 jaar)
- jongeren beneden 28 jaar
krijgen voorrang

Ben je op zoek naar woonruimte, maar heb je niet
genoeg inschrijftijd? Dan is een kompaswoning in
het Schuttersveld aan de Bergweg in Venray voor jou
misschien héél aantrekkelijk. De kompaswoningen bieden
je een goede overbrugging naar een huurwoning voor
onbepaalde tijd of een koopwoning. En… je behoudt je
inschrijftijd op Thuis in Limburg.

2. TYPE DUO (36m2)

- max. twee personen
(geen kinderen)
- € 466,00 (excl. servicekosten)
- een woon- en kookgedeelte
- één slaapkamer
- berging
-h
 uurtoeslag is mogelijk
(>23 jaar)

IN SCHUTTERSVELD WOON JE SÁMEN

Bewoners in het Schuttersveld hebben diverse achtergronden. Ze zijn
bereid elkaar te helpen en stellen de deur voor elkaar open. Ook steken
ze regelmatig samen de handen uit de mouwen om een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid. De appartementen liggen op de 2e en
3e verdieping. Hierdoor heb je lekker veel contact met elkaar. De rest
van het gebouw verhuren we aan maatschappelijke organisaties.
VOOR WIE IS EEN KOMPASWONING IDEAAL?

De kompaswoningen zijn ideaal voor mensen die snel woonruimte
zoeken en tijdelijk willen huren, voor 2 of 5 jaar (afhankelijk van je
leeftijd). Je komt in aanmerking als:
- je kunt vertellen waarom juist jij in het Schuttersveld wilt wonen;
- je iets wilt betekenen voor het Schuttersveld, je buren of de buurt.

3. TYPE FAMILIE (54m2)

EEN REKENVOORBEELD VOOR TYPE STUDIO*:

Basishuur = € 378,00 per maand
Geschatte servicekosten = € 20,00 per maand
Totaal dus € 398,00 huur per maand
Iemand van 19 jaar met een bruto jaarinkomen
van € 10.000 krijgt € 173,00 huurtoeslag per
maand. Dat betekent dat hij € 225,00 per
maand zelf aan huur betaalt.

INTERESSE?

Wil jij in de loop van 2018 een kompaswoning huren? Maak dan nu je
interesse bekend. Geïnteresseerden ontvangen van ons een mail zodra
wij de woningen te huur aanbieden op thuisinlimburg.nl. Let op: dit is dus
alleen een interessepeiling. Op basis van deze interessepeiling bepalen
wij hoeveel kompaswoningen van elk type wij realiseren. Het staat al vast
dat er 4 kompaswoningen van type Familie komen. Je interesse kun je tot
en met 16 februari kenbaar maken via onze website wonenlimburg.nl.

*bedragen onder voorbehoud. Dit is slechts
een voorbeeld. Je kunt aan de hand van je
eigen jaarinkomen een proefberekening
maken op toeslagen.nl.

- max. vier personen
(max. twee volwassenen)
- € 556,00 (excl. servicekosten)
- een woon- en kookgedeelte
- twee slaapkamers
- gezinnen krijgen voorrang
-h
 uurtoeslag is mogelijk
(>23 jaar)
De kompaswoningen zijn
bereikbaar via het trappenhuis
(niet via de lift). Er zijn geen
huisdieren toegestaan.

Vragen? Bel met het WoonAdviesTeam van
Wonen Limburg, 088 - 385 0800 of mail
naar schuttersveld@wonenlimburg.nl.

