Werkwijze Van Groot naar Beter verandert
Wilt u kleiner gaan wonen? Dan heeft u misschien recht op voorrang als u via WoningNet zoekt naar
een andere woning. Dit was al zo. Misschien zoekt u zelfs al met voorrang. Maar binnenkort verandert
de werkwijze.

Werkwijze en voorwaarden
Tot nu toe moest u zelf in uw WoningNet profiel aangeven of u een grote sociale huurwoning
achterlaat. Er is gebleken dat dit vaak toch niet helemaal goed gaat, waardoor mensen deze voorrang
soms mislopen of juist op het laatste moment horen dat ze toch geen voorrang krijgen. Om dat te
voorkomen, wordt het voortaan anders geregeld.

Als u staat ingeschreven bij de Wooncoach
Staat u ingeschreven bij de Wooncoach en huurt u nu een woning van Portaal? Dan zorgen wij dat
Portaal controleert of u recht heeft op voorrang en dit registreert in het systeem van WoningNet. U
hoeft hiervoor dan niets te doen.
Let op: Wij kunnen dit alleen doen als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen!
Weet u niet zeker of u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen? En u wilt wel dat
wij voor u regelen dat geregistreerd staat dat u recht heeft op voorrang? Neem dan even contact met
ons op. U kunt ons dan alsnog toestemming geven om, alleen ten behoeve van de registratie van uw
recht op voorrang, uw gegevens te delen met Portaal.

Als u niet staat ingeschreven bij de Wooncoach
Staat u niet ingeschreven bij de Wooncoach? Of u heeft ons geen toestemming gegeven om uw
gegevens te delen en dat wilt u ook niet? Dan moet u zelf contact opnemen met Portaal om de
voorrang aan te vragen. Ook als u een andere verhuurder heeft, moet u zelf contact opnemen met uw
verhuurder. Geef dan aan dat het gaat om Aanvraag voorrang Van Groot naar Beter. Uw verhuurder
controleert dan uw recht op voorrang en registreert dit in het systeem van WoningNet. U ontvangt
hiervan een bevestiging, of een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

De voorwaarden nog eens op een rij
U heeft recht op voorrang Van Groot naar Beter als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
•
•
•
•

U huurt een sociale huurwoning met minimaal vier kamers;
U staat ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht;
U zoekt via WoningNet een sociale huurwoning met maximaal drie kamers in de regio
Utrecht;
Uw huidige sociale huurwoning komt na uw verhuizing vrij (er blijft dus niemand wonen).

U moet aan al deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor voorrang Van Groot naar
Beter.

Nog niet ingeschreven bij WoningNet?
Als u nog geen inschrijving bij WoningNet hebt, regel dit dan meteen via deze link.

Regel uw voorrang voor 1 juni!
Vanaf 1 juni kunt u alleen nog maar gebruik maken van de voorrangsregeling Van Groot naar Beter als
uw verhuurder uw recht op voorrang heeft geregistreerd. Het is dus erg belangrijk dat u vóór 1 juni
uw voorrang aanvraagt. Zo voorkomt u dat u een woning misloopt.

Kijk voor meer informatie over Van Groot naar Beter op de website van WoningNet regio Utrecht.

