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We streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.
Daarnaast draagt verduurzaming bij aan lagere energielasten voor onze huurders.
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64 huurders kregen de sleutel van hun nieuwe woning dankzij doorstroming.

hoge sociale huur

(tussen de € 678,66 en € 752,33)

woningbezit naar betaalbaarheid
lage huur

679

betaalbare huur

(onder de € 442,46)

tussen de € 442,46 en € 678,66

2.573

11.198

totale aanbod

9%
14%

1%

14.551

waardevolle organisatie

vrije sector

101

59.488

12%
13%

waar gaat
de huur
naartoe?

verhuurdersheffing en overige heffingen
rentelasten

?

belasting en verzekeringen

39%

A

Huurders geholpen aan de telefoon

De meeste vragen gingen over reparaties.
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Woonwaard hoort bij de best presterende
corporaties op het gebied van huurdersoordeel
en bedrijfslasten (op basis van cijfers 2020).
Woonwaard hoort bij de gemiddeld presterende
corporaties op het gebied van duurzaamheid,
onderhoud & verbeteringen.
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Woonwaard was in
2021 beste
thuiswerkgever van
het jaar van NH.
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