
Voorwaarden Huurkorting 
Woonstad Rotterdam.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 
tijdelijke huurkorting die Woonstad Rotterdam 
verstrekt aan huurders van haar bedrijfsruimten die 
omzetverlies lijden/hebben geleden als gevolg van 
Covid-19 en de daaraan gerelateerde beperkende 
overheidsmaatregelen.

Artikel 1: Informatie
Huurder verstrekt de volgende stukken en informatie 
aan Woonstad Rotterdam:

• een ondertekend en ingevuld Aanvraagformulier 
Huurkorting;

• alle van de overheid verkregen toekenningen, 
dan wel afwijzingen betreffende een aanvraag 
van huurder voor de TVL en TOGS. Als 
huurder gebruik had kunnen maken van een 
overheidsregeling, maar hier geen gebruik 
van heeft gemaakt, dan wel de verkregen 
afwijzingen niet wenst te verstrekken, kan dit 
voor Woonstad Rotterdam een reden zijn om 
de aanvraag voor de tijdelijke huurkorting af te 
wijzen; 

• Uittreksel van de Kamer van Koophandel 
(maximaal 6 maanden oud);

• Jaarrekening van 2019 inclusief 
accountantsverklaring. Als deze stukken wegens 
bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld omdat 
de exploitatie van het gehuurde niet het gehele 
jaar betrof) volgens huurder geen goed beeld 
geven van het omzetverlies over 2020, treedt 
Woonstad Rotterdam in overleg met huurder 
over de (onderbouwing van de) aanvraag; 

• Jaarrekening van 2020 inclusief 
accountantsverklaring. Als huurder nog niet 
beschikt over de jaarrekening van 2020 moet 
huurder op een andere wijze inzicht geven over 
de bedrijfsresultaten in 2020; dat kan door 
een opgave van de boekhouder met betrekking 
tot de bedrijfsresultaten en de btw-aangifte. 
Woonstad Rotterdam beoordeelt of de aanvraag 
volledig is en kan huurder desgewenst om 
aanvullende informatie vragen, die huurder dan 
dient te verstrekken. 

Artikel 2: Tijdelijke huurkorting
2.1 De tijdelijke huurkorting houdt in dat 

Woonstad Rotterdam de betalingsverplichting 
van huurder gedeeltelijk kwijtscheldt voor de 
periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 
2021. Na afloop van deze periode is huurder 
verplicht de oorspronkelijk contractueel 
overeengekomen maandelijkse huurprijs in zijn 
geheel weer te betalen.

2.2 Om het kortingspercentage te berekenen 
vergelijkt Woonstad Rotterdam de omzet 
over 2020 met de omzet over 2019. Het 
omzetverlies over 2020 dient als basis voor de 
gehele kortingsperiode.

2.3 De hoogte van de huurkorting is afhankelijk 
van het percentage omzetverlies, waarbij geldt 
dat een huurkorting uitsluitend wordt verleend 
als er sprake is van een aantoonbare daling 
van de omzet van tenminste 30% als gevolg 
van Covid-19 en de daaraan gerelateerde 
beperkende overheidsmaatregelen. Het 
omzetverlies mag dus geen andere oorzaak 
hebben.

2.4 De hoogte van de huurkorting is verder 
afhankelijk van de mate van beperkende 
maatregelen voor huurder; gedurende 
een lockdownperiode geldt een hogere 
huurkorting, dan buiten een lockdownperiode 
met beperkende maatregelen. Woonstad 
Rotterdam kent in dit verband vijf categorieën 
huurders:

 – Categorie 1: horecaondernemers;
 – Categorie 2: retailers (kleding-  

en schoenenwinkels en alle overige  
non-food winkels)

 – Categorie 3: contactberoepen 
(zoals kapsalons, massagesalons, 
schoonheidssalon, nagelstylistes) en 
kunstgaleries;

 – Categorie 4: sportlocaties (waaronder 
sportscholen, dansscholen, yogastudio, 
pilates- en taekwondoverenigingen);

 – Categorie 5: overig (kantoorruimten)



2.5 Voor de berekening van de huurkorting is op 
basis van deze vijf categorieën huurders een 
nadere onderverdeling gemaakt in perioden: dit 
omdat de perioden van lockdown per categorie 
uiteen lopen. Het kortingspercentage en de 
periode zijn per categorie weergegeven in 
Bijlage 1. Indien het gehuurde een gemengde 
functie/contractuele bestemming heeft, 
zal Woonstad Rotterdam beoordelen voor 
welke bestemming het gehuurde gezien het 
oppervlakte in overwegende mate gebruikt 
wordt; de daarbij behorende categorie zal 
dienen als uitgangspunt voor een te verlenen 
korting. 

2.6 Een eventueel eerder door Woonstad 
Rotterdam aan huurder verstrekte huurkorting 
wegens Covid-19 en de daaraan gerelateerde 
beperkende overheidsmaatregelen wordt in 
mindering gebracht op de tijdelijke huurkorting 
gebaseerd op deze regeling.

2.7 Huurder is in afwachting van de beslissing op 
zijn aanvraag voor een tijdelijke huurkorting en 
ook na een eventuele afwijzing daarvan, gewoon 
de contractueel overeengekomen huurprijs 
verschuldigd en dient deze te voldoen binnen 
de contractueel overeengekomen termijn.

2.8 Huurder moet het deel van de huurprijs 
waarvoor geen tijdelijke huurkorting wordt 
verleend aan Woonstad Rotterdam voldoen op 
de wijze zoals bepaald in de huurovereenkomst 
en de daarbij horende algemene voorwaarden.

2.9 De tijdelijke huurkorting wordt door Woonstad 
Rotterdam verrekend met een eventueel 
openstaande huurachterstand van huurder. Bij 
een eventueel overschot na verrekening van 
de tijdelijke huurkorting met een openstaande 
huurachterstand of als huurder steeds tijdig 
heeft betaald en dus geen huurachterstand 
heeft, keert Woonstad Rotterdam het  
(restant)bedrag aan tijdelijke huurkorting uit  
aan huurder.

2.10 De tijdelijke huurkorting wijzigt de  
hoogte van de contractueel overeengekomen 
huurprijs niet.

2.11 Woonstad Rotterdam streeft naar een beslissing 
op de aanvraag van huurder tot huurkorting 
binnen 6 weken na indiening van de aanvraag.

Artikel 3: Nadere voorwaarden tijdelijke 
huurkorting
3.1 Huurder komt uitsluitend in aanmerking voor 

een tijdelijke huurkorting als zij voldoet aan de 
artikelen 1 tot en met 4 in deze voorwaarden.

3.2 Huurder dient zelf exploitant te zijn van de 
in het gehuurde gevestigde onderneming en 
dient een rechtstreekse huurovereenkomst 
met Woonstad Rotterdam te hebben die vóór 1 
maart 2020 is gegaan.

3.3 Huurder exploiteert een onderneming die past 
binnen de vijf categorieën uit artikel 2.4. 

3.4 Deze regeling is niet van toepassing op:
 – huurders die reeds vóór Covid-19 

huurachterstand hadden;
 – huurders die op andere wijze te kort  

zijn geschoten in hun verplichtingen als 
huurder en tegen wie om deze reden een 
juridische procedure loopt. 

3.5 De hoogte van de huurkorting is nooit groter 
dan de omvang van de gederfde inkomsten.

3.6 De aanvraag voor tijdelijke huurkorting moet 
door huurder uiterlijk 31 mei 2021 worden 
ingediend bij Woonstad Rotterdam met 
gebruikmaking van het daarvoor bestemde 
Aanvraagformulier en met indiening van de 
daarin verzochte stukken.

3.7. Huurder zal op verzoek van Woonstad 
Rotterdam volledig inzicht geven in zijn 
boekhouding.

3.8 Huurder heeft waar mogelijk maatregelen 
genomen om zijn kosten zoveel mogelijk te 
beperken.

3.9 Huurder heeft zich maximaal ingespannen om al 
dan niet alternatieve inkomsten te genereren.



Artikel 4: Overige bepalingen
4.1 Er kan aanleiding zijn om in bijzondere gevallen 

buiten de kaders van deze regeling coulance 
te verlenen, indien toepassing van de regeling 
- gelet op het doel en de strekking van deze 
regeling - leidt tot een onaanvaardbaar en 
buitensporig resultaat. Of hiertoe aanleiding 
bestaat is aan het exclusieve voorbehoud en 
oordeel van Woonstad Rotterdam.

4.2 Woonstad Rotterdam behoudt zich het recht 
voor om een aanvraag af te wijzen, dan wel 
een reeds verleende huurkorting terug te 
vorderen, indien blijkt dat huurder onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt en/of 
toekenning van een tijdelijke korting in strijd is 
met het doel en de strekking van deze regeling. 

Huurder is dan verplicht de verleende korting 
met onmiddellijke ingang terug te betalen 
na schriftelijk verzoek hiertoe van Woonstad 
Rotterdam. 

4.3 In situaties waarbij sprake is van frauduleus 
handelen door huurder, behoudt Woonstad 
Rotterdam zich het recht voor aangifte te doen 
van valsheid in geschrifte bij de politie.
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Meer weten?

 (010) 241 54 29

 woonstadrotterdam.nl



Categorie 1: horecaondernemers

Omzetverlies periode 15 maart 2020  
t/m 31 mei 2020

periode 1 juni 2020  
t/m 14 oktober 2020

periode 15 oktober 2020  
t/m 31 december 2020

periode 1 januari 2021  
t/m 31 maart 2021

< 30% geen geen geen geen

30% - 50% 30% 15% 30% 20%

50% - 70% 40% 20% 40% 25%

> 70% 50% 25% 50% 30%

Categorie 2: retailers 
Bijvoorbeeld kleding- en schoenenwinkels en alle overige non-foodwinkels.

Omzetverlies periode 15 maart 2020  
t/m 14 december 2020

periode 15 december 2020  
t/m 31 december 2020

periode 1 januari 2021  
t/m 31 maart 2021

< 30% geen geen geen

30% - 50% 15% 30% 20%

50% - 70% 20% 40% 25%

> 70% 25% 50% 30%

Categorie 3: kunstgaleries en contactberoepen 
Bijvoorbeeld kapsalons, massagesalons, schoonheidssalon en nagelstylistes.

Omzetverlies periode 15 maart 2020  
t/m 31 mei 2020

periode 1 juni 2020  
t/m 14 december 2020

periode 15 december 2020  
t/m 31 december 2020

periode 1 januari 2021  
t/m 31 maart 2021

< 30% geen geen geen geen

30% - 50% 30% 15% 30% 20%

50% - 70% 40% 20% 40% 25%

> 70% 50% 25% 50% 30%

Bijlage 1.



Categorie 4: sportlocaties 
Bijvoorbeeld sportscholen, dansscholen, yogastudio's, pilates- en taekwondoverenigingen.

Omzetverlies periode 15 maart 2020  
t/m 30 juni 2020

periode 1 juli 2020  
t/m 14 december 2020

periode 15 december 2020  
t/m 31 december 2020

periode 1 januari 2021  
t/m 31 maart 2021

< 30% 0 0 0 0

30% - 50% 30% 15% 30% 20%

50% - 70% 40% 20% 40% 25%

> 70% 50% 25% 50% 30%

Categorie 5: overige

Omzetverlies periode 15 maart 2020  
t/m 31 december 2020

periode 1 januari 2021  
t/m 31 maart 2021

< 30% 0 0

30% - 50% 30% 20%

50% - 70% 40% 25%

> 70% 50% 30%
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