Samen delen
(On)betaalbaar
wonen
Wij realiseren een woonoplossing voor
acuut woningzoekenden, zodat zij direct,
bestendig en betaalbaar kunnen wonen.
Hierbij staan privacy, gezamelijkheid en
zelfbeheer centraal, zoals in een
wooncollectief.
Door hiervoor privaat vastgoed te benutten,
ontstaat een maatschappelijk verantwoorde
vorm van beleggen.
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Specificaties
voor gezocht vastgoed:

1

5 à 6 wooneenheden
Met voor elk
eenpersoonshuishouden: privacy,
zoveel als mogelijk (betaalbaar). Dus
eigen toegangsdeur, keuken
en toilet, maar niet duurder dan
€752,33 per maand i.v.m. recht op
huurtoeslag.

2

gedeelde ruimte
Met ruimte om elkaar ongedwongen
en vrijblijvend te
ontmoeten en gedeelde
voorzieningen te gebruiken, zoals
een bankje, een
berging, gereedschapskast of
wasmachine. Bijvoorbeeld in een hal
of galerij waar 'tussenruimte' is,
tussen 'privacy' en 'buiten' in.

3

bestendigheid
Voor de bewoners betekent
bestendigheid: niet-tijdelijkheid en
huurbescherming. Het moet
mogelijk zijn ook na een tijdelijk
huurcontract te kunnen blijven
wonen. Dat betekent dat er een
woonbestemming rust op het
vastgoed óf sprake is van ontheffing
daarvan (voor max. 10 jaar).

Onze drive

Onze kernwaarden

Adequate huisvesting is een mensenrecht.
Woningnood vraagt om innovatieve
woonconcepten. Private vastgoedondernemers
kunnen daar een belangrijke rol in spelen, als zij
maatschappelijk betrokken ondernemen. Als
bewoners zelf samen vorm geven aan "goed
wonen", leidt dat tot mini-gemeenschappen
waarin bewoners voor elkaar een "goede buur"
zijn en een "goed leven" kunnen realiseren.

Betaalbaarheid - Te vaak ontstaat er acute
woningnood doordat men geen urgentie
voor een sociale huurwoning kan
aanvragen, maar een andere woning niet
betaalbaar is. Je hoeft tegenwoordig niet
verslaafd te zijn of psychiatrische
problemen te hebben om dakloos te raken.
Dat moet voorkomen worden.

Kortom:
Goed ondernemen, goed wonen,
Goede buren, goed leven.

Zelfbeheer - Door samen ruimte te delen
en samen te beheren, kunnen bewoners
van een wooncollectief echt zelf regie
voeren over hun woonsituatie.

Wat is nodig?

Wat is de opbrengst?
5à6

€750

Wooneenheden

Maximale huurprijs per eenheid

10 jaar

€20.000

Woonbestemming
vastgoed gegarandeerd

Maatschappelijke impact
per bewoner

