
Dit boekje gaat over allerlei zaken 
rond een huis huren.

Succes!

Daar wil ik wonen!

2F 4



Katern 2F 4, Daar wil ik wonen!
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F.

2F 4

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een krantenbericht lezen
- een tekst met opbouw schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een zakelijke brief schrijven
- een tekst uit een folder lezen
- een formulier invullen
- een informatieve tekst lezen
- een oproep schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een gesprek voeren
- een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het boekje.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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Katern 2F 4, Daar wil ik wonen!
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F.

VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeelding.

In dit boekje kun je oefenen met:

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

- Waar woon je?
- In wat voor soort huis?
- Is het een huurhuis of een koophuis?
- Ben je tevreden met je woning? 

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een krantenbericht lezen - Het kleinste huis ter wereld p. 5

 3 een tekst met opbouw schrijven - Daar wil ik wonen! p. 6

 4 een informatieve tekst lezen - Huurtoeslag  p. 8

 5 een zakelijke brief schrijven - Ik moet de huur opzeggen p. 10

 6 een tekst uit een folder lezen - De kleine lettertjes in een huurcontract p. 12

 7 een formulier invullen - Een kamer verhuren  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Regels bij huurverhoging p. 16

 9 een oproep schrijven - De huur gaat weer omhoog p. 18

 10 een informatieve tekst lezen - Mijn dak lekt!  p. 20

 11 een gesprek voeren - Huis, omgeving en verhuurder p. 22

 12 een woordspel doen - Zoek de woorden  p. 23
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UITVOEREN

1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A  
Waar ben je geboren? In wat voor soort huis? 
Hoe vaak ben je in je leven verhuisd? En waar naartoe?
Naar wat voor soort huis verhuisde je?
Wat was de reden om te verhuizen? 
Wanneer huurde je zelf je eerste huis?

Vertel waar je allemaal gewoond hebt in je leven.
Schrijf daarna je verhaal op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal na.
Bespreek daarna je verhaal samen. 
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2 Lezen: Het kleinste huis ter wereld

OPDRACHT 2A 
Lees de tekst.

OPDRACHT 2B
In de tekst staat dat je er met vijf personen kunt wonen.
Bekijk de foto’s. Hoe denk je dat ze dat doen? Praat hierover met je begeleider. 

OPDRACHT 2C 
De eigenaar van dit huis vindt het belangrijk om in een mooie, dure wijk te wonen.
Wat is voor jou het belangrijkste bij de keuze van een huis? 
- de buurt? 
- wel of geen tuin?
- de grootte van de woonkamer?
- het aantal slaapkamers?
- ...?
Praat hierover met je begeleider.

Het is 12,8 m2 groot en je kan er met vijf 
personen in wonen. Het waarschijnlijk 
kleinste huis van de wereld staat in de 
Richmond Avenue in Londen. De eigenaar 
heeft 334.000 euro betaald voor het huis. 
Een koopje als je weet dat de huizen in deze 
wijk van Londen gemiddeld 2,3 miljoen euro 
kosten.

Het huisje was vroeger een soort schuur en is 
nu omgebouwd tot een woning. De woning 
heeft een woonkamer, slaapkamer, keuken, 
douche, toilet en zelfs een tuin. In de praktijk 
komt het er wel op neer dat je in de wc moet 
douchen. Verder ‘zweeft’ het bed boven de 

huiskamer. Daar kun je komen via een trap op 
het aanrecht. En de andere bedden zijn 
opklapbaar. 

Het kan echt, wonen met vijf mensen in dit 
kleinste huisje van de wereld. Maar of je dat 
ook moet doen...

Kleinste
huis ter
wereld
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3 Schrijven: Daar wil ik wonen! 

OPDRACHT 3A 
Bekijk de afbeelding. Bespreek samen de vragen.
1 Wat laat de afbeelding zien?
2 In welk deel van Nederland wonen de meeste Nederlanders?
3 Kun je de verschillen in bevolkingsdichtheid verklaren?

 

OPDRACHT 3B 
Schrijf een tekst over wonen en gebruik daarin de informatie uit de afbeelding.

1 Beschrijf in de inleiding van je tekst de bevolkingsdichtheid in Nederland. Geef in deze 
alinea ook een verklaring voor de verschillen in bevolkingsdichtheid. 

2 Schrijf in de tweede alinea waar jij woont in Nederland en om welke reden(en) je op deze 
plek woont. Je kunt ook nog schrijven over de bevolkingsdichtheid van de plek waar jij 
woont. 

3 Sluit je tekst af met een woonwens: als je zo vrij als een vogel zou zijn, waar zou je dan het 
liefst wonen? En waarom?

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven. Bedenk ook een titel.

Bevolkingsdichtheid 2013

Bron: CBS Statline

per gemeente

aantal inwoners per km2
     26 -    250  
   250 -    500
   500 - 1.000
1.000 - 2.500
2.500 - 6.179

provincies
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 3C 
Lees je tekst na. Heb je geschreven wat je wilde schrijven? 
Bespreek daarna samen je tekst.

Bevolkingsdichtheid in Nederland

Mijn woonplaats

Mijn woonwens
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4 Lezen: Huurtoeslag 

OPDRACHT 4A
1 Maak je gebruik van huurtoeslag?
2 Weet je welke regels er zijn voor het aanvragen van huurtoeslag?
 Praat hierover met je begeleider. 

OPDRACHT 4B
Lees de tekst.

www.inbud.nl/consumenten/huurtoeslag Huurtoeslag

Consumenten Beroepsmatig

Home > Consumenten > thema’s > Wonen > Huurtoeslag

Thema’s Levenssituatie Vergelijk u zelf Over INBUD

Thema’s Levenssituatie Vergelijk u zelf Over INBUD

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de 
huurkosten. Het bedrag hangt onder andere af 
van uw inkomen. Woont u in een huurhuis? Check 
of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Huurtoeslag
Huurders van een zelfstandige woning kunnen 
huurtoeslag krijgen. U hee een zelfstandige 
woning als u een eigen voordeur hee. 
Kamerbewoners kunnen meestal geen 
huurtoeslag krijgen. De hoogte van huurtoeslag 
hangt af van uw huur, uw vermogen, uw inkomen 
en dat van uw partner en eventuele medebewoners. 
Iemand met een laag inkomen ontvangt een 
hogere huurtoeslag dan iemand met een hoger 
inkomen.

Aanvragen
Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. 
U moet het verzamelinkomen opgeven. Dat is het 
inkomen van u en uw eventuele partner. Ook 
wordt hierbij rekening gehouden met het 
inkomen van andere medebewoners. Het 
verzamelinkomen vindt u terug op de laatste 
aanslag inkomstenbelasting. Hee u geen 
belastingaangie gedaan? Het bedrag vindt u 
ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt hierover 
informatie vragen bij uw werkgever of 
uitkeringsinstantie. Huurtoeslag krijgt u aan het 

Huurtoeslag aanvragen

einde van de maand op uw rekening. Vraag het daarom op 
tijd aan. Lees meer over huurtoeslag op de website van de 
Belastingdienst. U kunt ook gratis bellen met de 
Belastingdienst: 0800-0543.

Huurgrenzen
Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u de rekenhuur 
opgeven. Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten 
per maand. Deze huurprijs mag niet te laag zijn en niet te 
hoog zijn. Kijk voor de precieze bedragen op de website 
van de belastingdienst. Voor mensen met AOW en 
jongeren onder de 23 jaar zijn de bedragen iets anders.

Proefberekening
Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen en hoeveel 
huurtoeslag u krijgt? Maak een proefberekening op de 
website van de Belastingdienst.
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OPDRACHT 4C 
1 Lees de vraag. Zoek het antwoord op in de tekst.
- Wat is een zelfstandige woning? 
- Wat is het verzamelinkomen?
- Wat is de rekenhuur?
2 In de tekst wordt gesproken over ‘uw vermogen’. Weet je wat hiermee bedoeld wordt?

OPDRACHT 4D 
1 Lees nog een keer de tekst. 
 Lees steeds een alinea en schrijf per alinea de zin met de belangrijkste informatie op. 

Alinea 1:

Alinea 2:

Alinea 3:

Alinea 4:

Alinea 5:

2 Heb je zelf nog vragen die in de tekst niet worden beantwoord? Schrijf ze op.
 Waar zou je het antwoord op deze vraag kunnen vinden?
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5 Schrijven: Ik moet de huur opzeggen 

OPDRACHT 5A
Lees en bespreek onderstaande informatie van de website van een woningbouwvereniging:

OPDRACHT 5B 
Je gaat een zakelijke brief schrijven aan de woningbouwvereniging. 
Je wilt de huur van je woning opzeggen, met een maand opzegtermijn. 

Bekijk het schema voor een zakelijke brief hieronder en denk na de volgende punten:
- Per wanneer kun je de huur opzeggen?
- Hoe spreek je de verhuurder aan in de aanhef?
- Hoe formuleer je de eerste zin van de brief?
- Vraag je om een ontvangstbevestiging? Denk je dat dat nodig is?
- Hoe sluit je de brief af?

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

www.woningbedrijfwest.nl huur opzeggen

Te huur & te koop Informatie & Service In uw wijk

contactregelsde huur opzeggen

De Huur opzeggen
Dat kan op verschillende manieren:
• schriftelijk via een brief of een e-mail aan Woningbedrijf West, Postbus 12212, 1000 AA Amsterdam
 of rjansen@woningbedrijfwest.info;
• telefonisch: (020) 12 14 14;
• op 1 van onze locaties.

Opzegtermijn
De minimale opzegtermijn is 1 maand. De maximale opzegtermijn is 3 maanden. U kunt de huur op iedere 
dag van de maand opzeggen.

Opzegdatum
De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij uw opzegging ontvangen. Wanneer de einddatum in het 
weekend of op een feestdag valt, verschuift de einddatum naar de eerstvolgende werkdag.  

Schriftelijke bevestiging
U krijgt een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat informatie over de verdere gang 
van zaken. Ook staat in de brief de afspraak voor een voorinspectie. Deze afspraak maken we zoveel 
mogelijk in overleg met u.
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OPDRACHT 5C  
Schrijf nu de brief.
Gebruik de adresgegevens van de woningbouwvereniging en je eigen adres. 

OPDRACHT 5D 
Lees je brief na.
Staat alles erin?
Heb je de brief goed ingedeeld?
Wat heb je opgeschreven bij ‘Betreft’?
Bespreek daarna samen je brief.

 

Betreft:

Naam en adres van 
degene aan wie je  

de brief schrijft

Woonplaats & datum

Onderwerp van de 
brief

Aanhef

Tekst van de brief

Afsluiting

Naam van de 
afzender



2F 4 | Daar wil ik wonen!

12

6 Lezen: De kleine lettertjes in een huurcontract

OPDRACHT 6A 
Hiernaast zie je een tekst uit een folder van een woningbedrijf. 
Bekijk de titel en de eerste alinea van de tekst. 
1 Wat wordt bedoeld met de kleine lettertjes, denk je?
2 Heb jij je huurcontract of koopcontract van je huis goed gelezen? Vind je dat belangrijk om 

te doen?
3 De eerste alinea gaat over de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Wat is 

het verschil tussen rechten en plichten? Bedenk een recht en een plicht van de huurder en 
de verhuurder.

Rechten Plichten

Huurder

Verhuurder

OPDRACHT 6B  
Lees de tekst. Beantwoord de vragen.
Is de zin waar of niet waar? Zet een rondje om het goede antwoord. Wijs steeds aan waar je 
het antwoord gevonden hebt. 
1 Een medehuurder is ook verantwoordelijk voor het betalen  

van de huur.                        waar / niet waar
2 Je mag je woning voor langere tijd onderverhuren.          waar / niet waar
3 Het woningbedrijf moet je huis goed onderhouden.          waar / niet waar
4 Het woningbedrijf betaalt schade in huis die je partner veroorzaakt.   waar / niet waar 
5 Bij inbraak moet u aangifte te doen bij de politie.          waar / niet waar

OPDRACHT 6C
Lees de tekst nog een keer. Bespreek samen de woorden die je moeilijk vindt.

OPDRACHT 6D 
Neem je eigen huurcontract mee. Lees samen de kleine lettertjes. Begrijp je wat er staat?  
Wat zijn de verschillen met de tekst van opdracht 6A?
                                                         

mijn aantekeningen
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UW HUURCONTRACT
U hee� het huurcontract ondertekend. In het 
contract staan uw rechten en plichten als huurder. 
Hierin staan ook de rechten en plichten van ons 
als verhuurder. In deze informatiefolder vertellen 
wij u meer over de ‘kleine lettertjes’ in het 
huurcontract. 

EEN MEDEHUURDER
Woont u samen in de woning en hee� u alle 
twee het huurcontract getekend? Dan bent u 
allebei huurder en hee� u allebei dus evenveel 
rechten en plichten. Zo bent u dus ook samen 
verantwoordelijk voor de betaling van de huur. 
Daarom is het belangrijk dat, als één van u 
vertrekt, u dit meldt bij woningbedrijf Huis en 
Haard.

SAMENLEVINGSVORMEN
•   Inwoner 
 U mag iemand bij u in laten wonen. Volgens de 

wet is er dan sprake van een ‘inwoner’. Wij 
moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Het is 
namelijk zo dat deze inwoner ook moet 
vertrekken als u dat doet. 

•   Kamerverhuur 
 U mag in sommige gevallen een kamer in uw 

woning verhuren. Vraag daarvoor wel eerst 
toestemming aan ons bedrijf. 

•   Onderhuur 
 Onderhuur van de gehele woning staan wij niet 

toe. Wel kunt u toestemming krijgen voor 
onderhuur van de woning tijdens een korte 

DE KLEINE LETTERTJES
IN ONS HUURCONTRACT

periode. Ook hier geldt dat u wel eerst 
toestemming moet vragen aan woningbedrijf 
Huis en Haard.

ONDERHOUD
Uiteraard is het woningbedrijf verplicht om uw 
woning in goede staat te houden. Om dit goed te 
kunnen doen is het soms nodig dat onze 
medewerkers in uw woning komen. Dan kunnen 
ze de werkzaamheden uitvoeren. U kunt altijd 
vragen om een legitimatiebewijs. 

SCHADE
Soms loopt uw woning schade op. Wilt u dit dan 
zo snel mogelijk aan ons melden? 
Er zijn verschillende soorten schade: 
•   Stormschade. Deze kosten zijn voor ons. Als er 

schade is aan deuren of ramen die niet goed 
afgesloten waren, dan betaalt woningbedrijf 
Huis & Haard de schade niet. 

•   Schade die door u of door uw medebewoners 
in de woning is veroorzaakt. Deze moet u zelf 
betalen. 

•   Schade bij inbraak en/of vernieling door 
anderen dan u of uw medebewoner(s). Deze 
kosten betaalt ons bedrijf. Daarvoor is het wel 
nodig dat u aangi�e doet bij de politie. 

CONTACT
Wanneer u nog vragen hee�, kunt u contact met 
ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 
van 08.30 – 16.00 uur op telefoonnummer 
(055) 121212 of via info@huisenhaard.nl.
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7 Schrijven: Een kamer verhuren 

OPDRACHT 7A 
In grote steden zijn veel kamers nodig voor studenten.  
Sommige mensen verhuren een kamer in hun huis aan een student.
Heb je zelf wel eens een kamer verhuurd? Of zou je dat wel willen doen?
Praat hier samen over.

OPDRACHT 7B 
Je gaat een kamer te huur aanbieden op een website. 
Dat kan een kamer in je eigen huis zijn, maar je kunt natuurlijk ook een huis en een kamer 
verzinnen. 
1 Bekijk het formulier hiernaast. Bedenk zelf wat de kamer moet kosten. 
2 Wat voor huurder wil je? Aan welke eisen moet hij/zij voldoen?

3 Maak een lijstje van de positieve punten van de kamer en het huis.
 Dit kun je gebruiken bij Informatie over de kamer, om het huis en de kamer zo 

aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Je wilt immers snel een huurder vinden!

Denk aan:
- de ligging van het huis waar de kamer is (in de buurt van winkels, bij het centrum, dicht bij 

openbaar vervoer, rustige buurt enz.);
- de plaats van de kamer in het huis (op het noorden/zuiden, begane grond/verdieping, 

aanwezigheid van lift);
- de grootte van de kamer; 
- eigen badkamer/toilet of delen met andere bewoners;
- wel of geen WiFi;
- wel of geen balkon/tuin.
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OPDRACHT 7C 
Vul het formulier in.

OPDRACHT 7D
Lees je formulier na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je het huis en de kamer aantrekkelijk gepresenteerd?
Bespreek daarna samen het formulier.

Te huur: Kamer.

Verstuur

http://www.verhuurjekamer.nl kamer’s

Zoekenverhuurjekamer.nl

home  |  aanmelden  |  contact  |  informatie

Plaats     

Straat 

Huisnummer 

Informatie over de kamer:

Oppervlakte kamer  m2

Kale huurprijs € 

Gas/water/licht €

Beschikbaar vanaf 
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8 Lezen: Regels bij huurverhoging

OPDRACHT 8A 
Woon je in een huurhuis? Zo ja, gaat jouw huur ook elk jaar omhoog?  
Weet je hoeveel procent? 
Lees de tekst vlot door en beantwoord de vragen.
1 De verhuurder moet zich aan regels houden als hij de huur wil verhogen. Hoeveel regels 

worden besproken in de tekst? Aan welke woorden kun je dat snel zien? 
2 Welke informatie zie je in de tabel?
3 De laatste alinea begint met ‘Let op!’ Wat doet de schrijver in deze alinea? 

 Hij geeft een tip. 
 Hij stelt een vraag.
 Hij geeft zijn mening. 

www.eigenhaard.nl huur opzeggen

Home Procedure Onderwerpen Nieuws Voer een zoekterm in

Sitemap Contact

Regels bij huurverhoging 

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de huurprijs verhogen. Zij moeten zich 
wel aan een aantal regels houden.

Op de eerste plaats mag een verhuurder maar één keer per jaar de huur verhogen. Hier is 
geen vaste maand of datum voor. De meeste verhuurders doen dit per 1 juli. Er is wel een 
uitzondering. Als de verhuurder de woning duidelijk verbeterd heeft, dan mag hij een extra 
huurverhoging vragen. Deze huurverhoging gaat in na de woningverbetering. Dat kan dus op 
een andere datum zijn dan de jaarlijkse huurverhoging. 

Voorbeeld: De jaarlijkse huurverhoging is per 1 juli. De verhuurder heeft op 10 januari 
centrale verwarming aangelegd in de woning. Dan mag de verhuurder de huur per 1 februari 
verhogen. En dan weer per 1 juli. 

Een andere regel is dat de verhuurder zich moet houden aan de maximale huurprijs. Elke 
sociale huurwoning heeft zo’n maximale huurprijs. Deze prijs wordt bepaald door een 
puntensysteem. Hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs. Het aantal punten van je woning is 
afhankelijk van de kwaliteit en de ligging van je woning. De huur mag niet boven deze 
maximale huurprijs komen. Als de maximale huurprijs bereikt is, mag de verhuurder de huur 
niet meer verhogen. 

Ook moet de verhuurder zich houden aan de maximale huurverhoging. De overheid stelt de 
percentages hiervoor vast. In de tabel hieronder zie je de percentages die de overheid heeft 
vastgesteld per 1 juli 2015. Sinds 2013 is de verhoging van de huur afhankelijk van je 
inkomen. Als je een hoger inkomen hebt, mag de verhuurder je huur extra verhogen. 

Jaarinkomen Maximale huurverhoging van
tot € 34.229 2,5%
tussen € 34.229 - € 43.786 3%
boven € 43.786 5%

LET OP!
De verhuurder geeft de huurverhoging meestal door aan de Belastingdienst. Doet hij dat niet 
of weet u het niet zeker? Geef dan zelf de huurverhoging door aan de belastingdienst. Het kan 
zijn dat de hoogte van uw huurtoeslag verandert.

Onderwerpen

Huurprijs en punten

Huurverhoging

Huurverlaging

Onderhoud en gebreken

Woningverbetering

WOHV-geschillen

Servicekosten en
nutsvoorzieningen

Home Onderwerpen Huurverhoging
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OPDRACHT 8B 
Lees de tekst. 
1 Zet de informatie uit de tekst in het schema hieronder.

Regels bij huurverhoging

regel 1:

 

Uitzondering:

 

regel 2:

regel 3:

2 Welk advies geeft de schrijver in de laatste alinea?

OPDRACHT 8C 
Wat kun je doen als je het niet eens 
bent met de huurverhoging?  
Is dat bij jou wel eens gebeurd?  
Wat heb je toen gedaan?
Wat vind je ervan dat de huurverhoging 
tegenwoordig afhankelijk is van je inkomen?
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9 Schrijven: De huur gaat weer omhoog!

OPDRACHT 9A

Stel, je woont in een flat. De bewoners van de flat hebben een brief gehad dat per 1 juli de 
huur met 2,5% omhooggaat. Je hebt hier al met een van je buren over gesproken. Jullie zijn 
het hier niet mee eens. Samen gaan jullie een bijeenkomst voor de bewoners van de flat 
organiseren. Daar gaan jullie praten over wat jullie kunnen doen aan de huurverhoging. 

In deze opdracht ga je een poster maken voor de bewoners. Op deze poster doe je een 
oproep om naar de bijeenkomst te komen. Jullie gaan de poster ophangen bij de liften. 

Een oproep heeft als doel de lezer te overtuigen.  
Met deze oproep probeer je zoveel mogelijk mensen naar de bijeenkomst te krijgen. 

Denk bij het schrijven van de oproep aan:
- een titel die de aandacht trekt van de lezer;
- een beginzin waarin iedereen zich herkent;
- een sterke slotzin;
- enthousiasme in je tekst;
- een opvallende en kleurige lay-out. 
 
Bespreek eerst samen wat je gaat schrijven. Maak hierbij aantekeningen.
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OPDRACHT 9B
Schrijf nu de oproep.

OPDRACHT 9C 
Lees je oproep na.
Staat alles erin en is de opbouw goed?
Is de tekst aantrekkelijk voor de bewoners?
Is de datum en de tijd duidelijk zichtbaar?
Bespreek daarna samen je oproep. 

OPDRACHT 9D
Probeer de oproep ook eens op de computer te schrijven.
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10 Lezen: Mijn dak lekt! 

OPDRACHT 10A 
Hiernaast zie je een tekst van de website van de Rijksoverheid. Op deze website staat 
informatie over wetten en regels in Nederland. 
1 Lees de tekst één keer. Bespreek samen de woorden die je niet kent.
2 Waar staat een korte samenvatting van de tekst?

OPDRACHT 10B
Lees de tekst onder het eerste kopje ‘een klacht indienen bij de gemeente’ en vul dan  
het schema in.
Lees de tekst onder het tweede kopje en vul dan het schema in, enz.
 

Tekstkopje Deze informatie is  
bekend voor mij

Deze informatie is  
nieuw voor mij

een klacht indienen  
bij de gemeente

een procedure beginnen  
bij de rechter

zelf het onderhoud 
uitvoeren op kosten 
van de verhuurder

zelf de betaling van  
de huur uitstellen

     
OPDRACHT 10C
Stel, er moet van alles gebeuren aan je woning, maar de verhuurder doet niets aan het 
onderhoud van je huis. Je wilt wel dat er wat gaat gebeuren. Welke mogelijkheid zou je 
kiezen?
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www.rijksoverheid.nl/onderhoud huur opzeggen

Home Procedure Onderwerpen Nieuws Voer een zoekterm in

Sitemap Contact

Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt
voor onderhoud van mijn huurwoning? 

Bij onderhoudsproblemen moet u eerst contact opnemen met uw verhuurder. 
Dit kunt u het beste schriftelijk doen, via een zogenaamde gebrekenbrief. 
Komt u samen niet tot een oplossing, dan kunt u de verhuurder op 
verschillende manieren dwingen het onderhoud toch uit te voeren.

Mogelijkheden om onderhoud af te dwingen 

Een klacht indienen bij uw gemeente
U kunt bij uw gemeente een klacht indienen over achterstallig onderhoud. 
Constateert de gemeente ernstige onderhoudsgebreken waardoor de woning niet 
(meer) aan het Bouwbesluit voldoet? Dan kunnen Burgemeester en Wethouders de 
verhuurder een brief sturen waarin ze hem oproepen de woning te repareren. Doet 
de verhuurder dat niet, dan kan de gemeente de werkzaamheden laten verrichten. 
De kosten zijn dan voor de verhuurder.

Voor meer informatie over deze aanpak kunt u terecht bij de dienst Bouw- en 
Woningtoezicht (of Bouwen en Wonen) van uw gemeente.

Een procedure beginnen bij de rechter
U kunt een procedure bij de rechter beginnen om de verhuurder te verplichten uw 
woning te repareren. Doet de verhuurder dit niet, dan legt de rechter de verhuurder 
een dwangsom op.

Denkt u erover een procedure te starten, dan kunt u het beste vooraf advies vragen 
bij het Juridisch Loket, een advocaat of een bureau Sociaal Raadslieden.

Zelf het onderhoud uitvoeren op kosten van de verhuurder
U kunt het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren op kosten van de 
verhuurder. U eist dan de gemaakte kosten terug van uw verhuurder of verrekent 
deze met de huurprijs. De kosten moeten wel redelijk zijn. U loopt hierbij wel het 
risico dat u door de verhuurder wordt aangesproken voor wanprestatie.

Zelf de betaling van de huur uitstellen
U kunt het betalen van de huur uitstellen tot de verhuurder aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan. Dit kunt u doen zonder tussenkomst van rechter, advocaat, 
Huurcommissie of gemeente. Hierbij stuurt u de verhuurder een brief waarin u zich 
beroept op artikel 6:52 of 6:262 (opschortingsbevoegdheid) van het Burgerlijk 
Wetboek.

Wilt u dit doen, dan kunt u het beste van tevoren advies inwinnen bij het Juridisch 
Loket, een advocaat of een bureau Sociaal Raadslieden.

Onderwerpen

Huurprijs en punten

Huurverhoging

Huurverlaging

Onderhoud en gebreken

Woningverbetering

WOHV-geschillen

Servicekosten en
nutsvoorzieningen

Home Onderwerpen Onderhoud en gebreken
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11 Spreken: Huis, omgeving en verhuurder 

OPDRACHT 11A 
Lees de vragen. 

Prettig wonen
- Wat heb jij nodig om prettig te wonen? 
- Zijn er veranderingen in je huis nodig of in je woonomgeving? 
- Zo ja, welke? Wie kan voor die veranderingen zorgen? En wat kun je zelf doen?
 
Relatie met je verhuurder
- Zorgt de verhuurder goed voor het onderhoud van je huis?
- Heb je ooit problemen gehad met je verhuurder?
- Wat gebeurde er? En hoe is dat afgelopen? Heb je hulp gevraagd?
- Ken je verhalen van andere mensen die problemen hadden?

OPDRACHT 11B
Voer een gesprek over de vragen met je begeleider.
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TERUGKIJKEN

Kijk terug naar het begin van het boekje. 
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke vond je moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
- Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
 Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt maken;
-  welke boeken je kunt lezen.

12 Woorden: Zoek de woorden

OPDRACHT 12 
Je ziet hieronder 36 lettergrepen. Probeer daarmee 12 woorden te maken die elk uit 3 
lettergrepen bestaan. Het zijn allemaal woorden die je in dit boekje bent tegengekomen. 
Begin het woord steeds met een grijze lettergreep.

1 huurcontract   

2

3

4

5

6

TRACT

ON GENSTORMKOGING

MOAAN GESTAN TE SLAG

VER DECONHO DER VER

EINAARBE VOLKTDUNIN

SCHAHUUR XI MENHOUD HUUR

GIF DIG TOE MAALZELF MA

7

8

9

10

11

12
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of 
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks 
Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en 
oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer 
de Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment 
het meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelne-
mer vervolgens opnemen in zijn Taalmap. (We gaan ervan 
uit dat de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij 
eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeel-
den hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van 
een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dage-
lijks leven of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld de 
woningkrant uit de regio bekijken of op de website van de 
Belastingdienst bekijken hoe het aanvragen van huurtoe-
slag werkt. 
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 

ICOON 
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

(Voor opdracht 1 & 2 zijn er geen aanwijzingen.)

Opdracht 3A
Antwoord:
1 Waar de inwoners van Nederland wonen (bevolkings-

spreiding)
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2 In het westen van het land / de Randstad
3 In deze regio is de meeste werkgelegenheid

OPDRACHT 4
De bron van deze informatie is www.nibud.nl.

OPDRACHT 4C
Antwoorden:
1 een woning met een eigen voordeur - het inkomen van 

u, uw partner en eventuele andere medebewoners - de 
huurprijs per maand inclusief servicekosten

2 vermogen: de andere bezittingen die iemand heeft, 
zoals spaargeld, een tweede huis of aandelen

OPDRACHT 4D
Antwoorden:
Alinea 1:  Het bedrag hangt onder andere af van uw  

inkomen.
Alinea 2:  De hoogte van huurtoeslag hangt af van uw 

huur, uw inkomen en dat van uw partner en 
eventuele medebewoners.

Alinea 3:  Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.
Alinea 4:  Als u huurtoeslag aanvraagt moet u de reken-

huur opgeven.
Alinea 5:  Alinea 5 is kort. Daarin is geen kernzin aan te 

wijzen. Alles is belangrijk. In de nabespreking 
kunt u ingaan op mogelijke andere antwoorden; 
er is niet altijd sprake van goed of fout. Be-
spreek samen waarom een deelnemer een zin 
als belangrijkste heeft aangemerkt. 

Bij 2: laat de deelnemer b.v. op internet zoeken. Doe dit 
eventueel samen. 

OPDRACHT 5C 
Bespreek met de deelnemer de vaste onderdelen van een 
zakelijke brief en de vaste plaats van deze onderdelen in 
een brief. Een ontvangstbevestiging is gezien de informa-
tie van de website (in dit geval) niet nodig. 
Voorbeelduitwerking:

OPDRACHT 6A
Antwoorden:
1 kleine lettertjes: de voorwaarden die besproken worden 

in het contract
2 rechten = iets wat je mag, bijvoorbeeld volgens de wet 
 plichten = iets wat je moet doen

Rechten Plichten

Huurder Bijv. in het huis 
wonen

Bijv. huur betalen

Verhuurder Bijv. huur  
ontvangen

Bijv. de woning 
onderhouden

OPDRACHT 6B
Antwoorden:
1 waar, 2 niet waar, 3 waar, 4 niet waar, 5 waar

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 8A
Antwoorden:
1 3 (op de eerste plaats, een andere regel, ook)
2 Dat de maximale huurverhoging afhankelijk is van het 

jaarinkomen van de huurder.
3 Hij geeft advies.

OPDRACHT 8B
Antwoord:
Schema:
- regel 1: de verhuurder mag maar één keer per jaar de 

huur verhogen
 uitzondering: als de verhuurder de woning duidelijk 
verbeterd heeft

- regel 2: de verhuurder moet zich houden aan de maxi-
male huurprijs

- regel 3: de verhuurder moet zich houden aan de maxi-
male huurverhoging zoals de overheid heeft vastgesteld

OPDRACHT 8C
Je kunt bezwaar aantekenen bij de verhuurder of je kunt 
de huurcommissie inschakelen.

(Voor opdracht 9 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 10A
Antwoord:
2 In de eerste alinea.

(Voor opdracht 11 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 12
Oplossing:
1 huurcontract    7 dunbevolkt
2 huurtoeslag    8 eigenaar
3 aangifte      9 zelfstandig
4 verhuizing     10 maximaal
5 inkomen      11 verhoging
6 vermogen     12 onderhoud

[Naam van de woningbouwvereniging]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: beëindiging huurovereenkomst

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij zeg ik, [NAAM INVULLEN], per [DATUM 
INVULLEN] de huur op van de woning op het adres 
[ADRES INVULLEN]

Na mijn verhuizing ben ik bereikbaar op het adres:  
[NIEUWE ADRES INVULLEN].

Met vriendelijke groet,
[Handtekening]
[Naam]
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. 
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillen-
de leesstrategieën vanzelf aan bod.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 

of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 

opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet 
intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een 
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal 
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel.

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die 
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen 
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u  meer weten 
over geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag 
het dan aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op http://www.
taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de themaboekjes van Succes! 
leren volwassenen beter lezen en 
schrijven. Ook kunnen zij aan hun 
spreekvaardigheid werken. 
Met Succes! vergroten mensen hun 
wereld, zodat zij meer mogelijkheden 
hebben en meer kansen kunnen 
pakken. Succes! is uitgewerkt in 
drie niveaus. De methode bestaat 
uit een groot aantal boekjes rond 
situaties in het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


