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Wilt u een woning huren?
Bekijk het aanbod op websites van woningbouwverenigingen, zoals Domijn, Ons Huis en
De Woonplaats. Neem contact op met de woningbouwvereniging om u in te schrijven. Na
inschrijving kunt u reageren op een woning.
Informeer voor u een huis accepteert ook naar de andere woonlasten, zoals stroom, gas en
water. Controleer of u recht heeft op huurtoeslag. Een deel van de woningen is alleen voor
mensen die hiervoor in aanmerking komen.
U kunt soms ook woningen huren via een makelaar. Makelaars vindt u in de Gouden Gids.
Wilt u informatie over het huren van een huis? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.
De Woonplaats
Bezoekadres
Weth. Beversstraat 175
Enschede
Postadres
Postbus 23
7500 AA Enschede
info@de-woonplaats.nl
www.dewoonplaats.nl
Domijn Woningcorporatie
Bezoekadres
Hoge Bothofstraat 39
7511 ZA Enschede
Postadres
Postbus 1345
7500 BH Enschede
0900 335 03 35
info@domijn.nl
www.domijn.nl

Ons Huis
Bezoekadres
Eeftinksweg 50
7541 WE Enschede
Postadres
Postbus 1305
7500 BH Enschede
053 484 89 00
info@onshuis.com
www.onshuis.com
Gouden Gids
www.detelefoongids.nl
Rijksoverheid - huurwoning
www.rijksoverheid.nl/huurwoning

Kunt u de huur niet meer betalen?
Misschien komt u tijdelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag. Vraag ook of er andere
bijdragen of kwijtscheldingen van bedragen mogelijk zijn. Misschien kunt u meer
huurtoeslag krijgen. Kijk op de website van de Belastingdienst of u hiervoor in aanmerking
komt. Neem ook contact op met uw verhuurder. Soms kunt u een betalingsregeling
afspreken.
Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Dit regelt u met de gemeente.
Gemeente Enschede - bijzondere bijstand
Hengelosestraat 51
7500 AA Enschede
053 481 78 00
www.enschede.nl/bijzondere-bijstand
Belastingdienst - huurtoeslag
0800 05 43
www.belastingdienst.nl/huurtoeslag
Waarover wilt u iets weten?
Hoge huur
Problemen met verhuurder
Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze
site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
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