Hoe kunt u de huur betalen

Huur betalen
Wanneer moet u de huur betalen?
U moet de huur elke maand vooraf betalen. Maakt u de huur zelf aan ons
over dan moet de huur vóór de 10e van de maand op onze rekening staan.
Het heeft onze voorkeur dat u de VWS machtigt om de huur automatisch
af te schrijven. In dit geval krijgt u de keuze om het moment van afschrijven zelf te kiezen. Hierdoor heeft deze manier van betalen ook voordeel
voor u.

Automatisch betalen
U kunt de Veenendaalse Woningstichting machtigen. Dat wil zeggen dat
elke maand de huur automatisch van uw bank- of girorekening wordt
afgeschreven
Als u ons machtigt, kunt u kiezen of u de huur per de 1e, 5e, 10e, 15, 20e
of 25e van uw rekening af wil laten schrijven. U kunt dit afstemmen op
het moment dat bijvoorbeeld uw salaris of uitkering wordt overgemaakt.
De jaarlijkse of tussentijdse huurprijsaanpassingen worden automatisch
door ons verwerkt. Ook als u huurtoeslag ontvangt en de toeslag wordt
door de belastingdienst op onze rekening gestort, verrekenen wij dit
automatisch met de huur.
Een machtigingsformulier kunt u downloaden via onze website www.
veenendaalsewoningstichting.nl. Wij kunnen u natuurlijk ook een formulier toesturen.
Een incassomachtiging kunt u, zodra u maar wilt, weer intrekken. Bij een
huuropzegging stopt automatisch ook de machtiging.

Per bank- of giro overschrijving
U kunt het bedrag van de huur zelf iedere maand aan ons over maken
door overschrijving op ons bankrekeningnummer
IBAN NL73 0285 0541 04. Hierbij geldt dus echter wel dat dit vóór de
tiende van iedere maand moet gebeuren.
U vermeldt op uw overschrijving voor welk adres de betaling is bestemd
en voor welke maand de betaling is bedoeld.

Periodieke overboeking bij de bank of giro
Met een periodieke overboeking geeft u uw bank opdracht om elke maand
het huurbedrag van uw rekening over te maken naar ons bankrekeningnummer IBAN NL73 0285 0541 04. Hierbij geldt ook dat dit vóór de
tiende van iedere maand moet gebeuren. Het nadeel hiervan is dat een
aanpassing van de huur vaak te laat gebeurt, Als u er zelf niet aan denkt,
ontstaat er een (kleine) achterstand.

Betalen per pin
U kunt ervoor kiezen om de huur op ons kantoor per pin te betalen. Uit
veiligheidsoverwegingen zijn contante betalingen niet mogelijk.

Uitzonderingen
Het is mogelijk dat de Gemeentelijke Sociale Dienst of een andere persoon voor u de huur betaalt. U kunt hiervoor met ons een regeling treffen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Financiën.
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