
 

 

Kost de inschrijving bij VVB-Wonen mij iets? 

De inschrijving bij VVB-WONEN is gratis. Je betaalt eenmalig € 75,00 als we 
woonruimte voor je gevonden hebben. Dus no cure no pay. 

Hoe kan ik mij inschrijven bij VVB-WONEN? 

Dit kan alleen via onze website  www.vvb-wonen.nl 

Hoe lang is mijn inschrijving geldig? 

Je inschrijving is 3 maanden geldig. Dit houdt in dat we je gegevens na 3 maanden 
van onze inschrijflijst afhalen. Wil je toch ingeschreven blijven? Stuur ons dan een 
mail met het verzoek voor verlenging. Wij zullen je inschrijving dan met 3 maanden 
gratis verlengen. 

Ik heb een kind(eren), kan ik ons dan ook inschrijven ? 

Helaas plaatsen wij in de tijdelijke woonruimtes geen bewoners met inwonende 
kinderen. Normaliter zijn de woningen vaak niet meer geschikt voor kinderen en 
vanwege de tijdelijke verblijfsduur. Voor de reguliere verhuurwoningen is dit anders. 

Waar heeft VVB-WONEN woningen in Nederland? 

Wij beheren woningen / panden in Zuid West Nederland vanaf Breda tot 
Vlissingen 

Is er sprake van een wachtlijst? 

Helaas is er vaak sprake van een wachtlijst. Wij adviseren je daarom om, naast je 
inschrijving bij VVB-WONEN, je ook te registreren bij woningcorporaties en/of andere 
vastgoedbeheerders. VVB WONEN behoud zich het recht voor om zelf te bepalen 
wie zij huisvesten. Wij kennen dan ook geen urgenties 

Hoe groot is de kans dat ik geplaatst word? 

Er is beduidend meer vraag dan aanbod. Mocht je flexibel zijn qua locatie, dan kan 
dit voordelig zijn in de snelheid van woningtoewijzing. 

Wat houdt Anti Kraak wonen eigenlijk in? 

Anti Kraak wonen is een flexibele manier van wonen. De opzegtermijn van de 
overeenkomst bedraagt voor zowel huurder als verhuurder minimaal 1 maand. 
Uiteraard informeren we je, zodra we ingelicht worden door de eigenaar, als een 
woning/complex weer in eigen beheer dient te komen. Een groot voordeel is dat je 
tegen een geringe maandelijkse vergoeding een woning kunt huren. Je hebt dus 
geen huurovereenkomst en dus geen huurrechten! 

Wat houdt tijdelijke verhuur eigenlijk in? 

Tijdelijke verhuur is huren met een huurovereenkomst waaraan je minder rechten 
kunt ontlenen dan met een reguliere huurovereenkomst. Je hebt bijvoorbeeld geen 
recht op vervangende woonruimte en je krijgt geen verhuiskostenvergoeding. Wel 
betaal je minder dan reguliere huurders. Het opzegtermijn van ons uit is 3 
maanden en 1 maand voor jou. 

Kan ik mij wel inschrijven bij Burgerzaken bij de Gemeente? 

Met de tijdelijke bruikleenovereenkomst of (tijdelijke) huurovereenkomst, kun je jezelf 
bij iedere gemeente inschrijven.

http://www.vvb-wonen.nl/


 

In wat voor pand zou ik terecht kunnen komen? 

VVB WONEN heeft woningen , appartementen, villa’s , boerderijen, bejaardenhuizen. 
Kortom wij hebben een groot assortiment aan woonruimtes. Wij proberen ervoor te 
kiezen dat er geen bewoning plaats vind in bedrijfspanden. 

Zijn huisdieren toegestaan? 

Huisdieren zijn in de meeste gevallen toegestaan mits deze geen overlast 
veroorzaakt. 

Ik ben een startende ondernemer. Kan ik bij VVB-WONEN terecht voor 
een tijdelijke (goedkope) ruimte? 

Als je inschrijft bij VVB-WONEN wordt je uitgenodigd voor een intake gesprek. In dit 
gesprek kun je aan ons uitleggen wie je bent en wat je wilt gaan doen. Met onze 
overeenkomst zit je niet vast aan een jarenlang huurcontract en blijven de kosten 
laag. 

Kan ik rechten ontlenen aan mijn inschrijving? 

Nee, je kunt geen rechten ontlenen aan de inschrijving. 

Wat is het opzegtermijn bij een tijdelijke Bruikleenovereenkomst? 

De opzegtermijn is wederzijds 1 maand. Het komt bijna nooit voor dat wij ook 
werkelijk met deze termijn opzeggen. Vaak weten wij al eerder dat een pand 
opgezegd wordt en dan informeren wij direct onze tijdelijke gebruikers. 

Wat is het opzegtermijn bij Tijdelijke verhuur? 

Het opzegtermijn bij tijdelijke verhuur is voor verhuurder wettelijk vastgelegd op 3 
maanden. Huurder heeft 1 maand opzegtermijn 

Verder heeft u na ondertekening van de tijdelijke huurovereenkomst 6 maanden 
woonrecht 

Kan ik zekerheid krijgen over hoe lang ik ergens kan wonen? 

Helaas kunnen wij nooit met zekerheid zeggen hoe lang wij een object in tijdelijk 
beheer krijgen. De gemiddelde duur dat iemand ergens woont is ongeveer een jaar. 

Kan ik urgentie krijgen? 

Wij kennen geen urgentieregeling. Als je in een moeilijke thuissituatie zit en/of 
dakloos bent dan verzoeken wij je om contact op te nemen met de organisaties die 
hierin gespecialiseerd zijn zoals Maatschappelijke Opvang of GGZ. 

Wat moet ik zelf regelen? 

Als je een woning betrekt, dien je soms zelf voor gas, water en elektra te zorgen. 
Ook de kabel of digitenne dien je zelf te regelen. In sommige woningen kan ook 
nog een geiser nodig zijn, welke je vaak kunt huren voor een redelijke prijs van 
ongeveer 20 euro per maand. 

Wat zijn de maximale kosten voor een bruikleenwoning ? 
Voor bewoning waarbij de nutsvoorzieningen in de maandelijkse vergoeding zijn 
inbegrepen, zal EUR 300,- als maximumtarief gelden. Voor bewoning waar de 
tijdelijke bewoner zelf de nutsvoorzieningen zal betalen, zal EUR 175,00 als 
maximum tarief gelden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 
gemeentelijke belastingen en/of heffingen, die bedragen verschillen per gemeente.



 

Wat zijn de maximale kosten voor een tijdelijke verhuurwoning ? 

De kosten voor een tijdelijke huurwoningen varieert nog al veel. Dit kan vanaf 250,00 
euro per maand tot wel 1500,00 per maand. Echter kun je in veel gevallen huurtoeslag 
aanvragen. Daarnaast moet je rekening houden dat jezelf nutsvoorzieningen betaald 
en de gemeentelijke belastingen en/of heffingen, Deze bedragen zijn verschillend per 
gemeente. 

Wat zijn de maximale kosten voor een huurwoning ? 

De kosten voor een huurwoningen varieerden nog meer. Dit kan vanaf 350,00 euro 
per maand tot wel 2500,00 per maand. 

 
 

 
Mocht je nog een andere vraag hebben dan zien wij die graag via  e-mail ( info@vvb-
wonen.nl ) tegemoet. 
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