Huren in de
vrije sector.
Alles over het huren van een woning
bij Woonstad Rotterdam

Een woning huren in 7 stappen.
Je bent op zoek naar een vrije sector huurwoning
in Rotterdam. Leuk! Lees hieronder hoe je bij ons
een woning huurt.
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Zoeken.

Je vindt onze vrije sector huurwoningen op
onze website. Vind je niet meteen een woning?
Meld je aan en vul in wat je zoekt. Je krijgt
bericht als er een woning te huur is die past bij
jouw wensen.

Reageren.

Zie je een woning die past bij jouw woonwensen?
Bekijk goed of je voldoet aan de voorwaarden die
in de advertentie staan. Je reageert op een woning
met de MyQii app. Hiermee verzamel je veilig,
makkelijk en snel je persoonsgegevens.

Uitnodiging.

Heb je gereageerd op een huurwoning en voldoe
je aan de voorwaarden? Dan ontvang je per e-mail
een uitnodiging voor een bezichtiging. Bevestig
altijd dat je komt.
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Bezichtigen.

Je beslist tijdens de bezichtiging of je de woning
wilt huren of niet. Er kunnen meer kandidaten
aanwezig zijn. We wijzen de woning toe aan degene
die het eerst op de woning heeft gereageerd en
voldoet aan de voorwaarden.

Kredietcontrole.

Wil je de woning huren en ben jij de eerste
kandidaat? Dan volgt een kredietcontrole. Is
alles in orde, dan reserveren we de woning
voor je.

Tekenen.

Je ontvangt de huurovereenkomst per e-mail.
Deze onderteken je digitaal. Na het ondertekenen,
ontvang je van ons een betaalverzoek voor de
eerste maand huur met servicekosten en de
administratiekosten.
Tip! Zorg dat alle voorzieningen zoals gas, water
en elektriciteit op jouw naam staan op de datum
van de sleuteloverdracht.
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Sleuteloverdracht.

Vrije sector huur bij
Woonstad Rotterdam:

•
•
•
•
•

Direct te huur
Geen inschrijf- en bemiddelingskosten
Geen minimale contractduur
Eén maand opzegtermijn
Aanbod door heel Rotterdam

Op de dag van de oplevering lopen we samen
de woning door. Hierna krijg je meteen de sleutel.
Gefeliciteerd! Je bent nu officieel huurder.
Veel woonplezier!

Wat is MyQii?
Je reageert op een woning met MyQii.
Hiermee verzamel je veilig, makkelijk en snel je
persoonsgegevens. Denk aan gegevens van de
Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. We
vergelijken je gegevens met de voorwaarden van
de woning, zoals de inkomensgrens en grootte van
je huishouden.
De voordelen van MyQii:
1. Makkelijk
Je verzamelt al jouw gegevens op één plek, dat is
overzichtelijk. Je past je MyQii profiel makkelijk aan
als jouw situatie verandert.
2. Snel
Je maakt een MyQii profiel gratis aan in minder dan
10 minuten. Je hoeft niet allerlei documenten te
verzamelen, op te sturen en te controleren of een
verhuurder het ontvangen heeft.
3. Veilig
Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde
omgeving en hoeven niet per e-mail verstuurd
te worden. Bij het delen van jouw MyQii profiel
ontvangen wij alleen wat echt nodig is. Je bepaalt
zelf wanneer wij je gegevens niet meer mogen zien.

Bijzondere situaties

In sommige situaties laat MyQii niet alle
informatie zien, omdat je gegevens niet bekend
zijn bij bovengenoemde instanties. We hebben
dan aanvullende informatie van je nodig. Deze kun
je zelf uploaden in je MyQii profiel.
Dit is nodig als je bijvoorbeeld:
net een nieuwe baan hebt
Voldoe je met je nieuwe inkomen aan de
voorwaarden van de woning? Upload dan een
getekende en gestempelde werkgeversverklaring
waaruit dit blijkt.
ondernemer bent
Je moet minimaal twee jaar ondernemer zijn,
voldoen aan de inkomenseis en de afgelopen twee
jaar ten minste één keer belastingaangifte hebben
gedaan. Daarnaast upload je een getekende en
gestempelde accounts-/boekhoudverklaring over
je meest recente gegevens.
eigen vermogen hebt
Je mag 10% van je vermogen opgeven als
inkomen. Voldoe je hiermee aan de inkomenseis?
Upload dan bewijsmateriaal van je bank waaruit
dit blijkt.

Meer weten?
(010) 440 88 00
vsh@woonstadrotterdam.nl
woonstadrotterdam.nl
juni 2022
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