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Onze kernwaarden
Rentmeester met HART VOOR DE HUURDER
We willen zichtbaar zijn als een betrouwbare en klantvriendelijke verhuurder van sociale 
huurwoningen in Zeist. Een rentmeester die hart voor de huurder heeft.

Huisvesting voor huishoudens met een LAAG INKOMEN en KWETSBARE GROEPEN
We voelen ons verantwoordelijk voor (en zijn aanspreekbaar op) het beschikbaar stellen van 
betaalbare en kwalitatief goede, duurzame woningen, in een prettige omgeving aan financieel 
minder daadkrachtige mensen.

COMMUNITY building
Wij investeren in een structurele dialoog met de bewoners. Wij bieden daarmee tegenwicht aan 
de individualisering van de maatschappij.

Oog voor CULTUURHISTORIE
Wij hebben een voorliefde voor cultuurhistorisch erfgoed. Indien zich kansen voordoen voor 
behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Zeist, zetten we ons in dit erfgoed te behouden, te 
renoveren en te onderhouden en deze op moderne en duurzame wijze exploitabel te maken.





Hernieuwd
In de Verzetswijk zijn 49 eengezinswoningen grondig verduurzaamd en werd groot onderhoud 
gepleegd. In een nauwkeurig met de bewoners afgestemd proces werden de woningen zowel 
aan de buiten- als de binnenzijde op de schop genomen. Een nieuwe en afgesloten keuken, 
verbetering van de badkamer, op de verdieping werd een tweede wc aangebracht en het glas 
is vervangen door HR++ glas. Aan de buitenzijde verschenen ‘hernieuwde’, met zonnepanelen 
belegde, woningen die nog vaag doen herinneren aan de ‘oude’ woningen uit 1966. Ook bij dit 
project kon een aanzienlijke label-sprong worden gerealiseerd; de woningen zijn nu label A.
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Energie-index
Energiebesparende maatregelen maken onze woningen comfortabeler, zorgt voor lagere 
woonlasten voor de huurder en draagt bij aan een duurzame wereld. Wij zorgen ervoor dat uiterlijk 
2050 de woningvoorraad van de RKWBV CO2-neutraal is. Als eerste tussenstap hebben alle 
corporaties met Aedes afgesproken om het bezit in 2020 op een gemiddeld B-label te brengen. 
Dit realiseren wij al in 2019.





Up-to-date
“In 2018 zijn grote stappen gezet naar 
de verdere verduurzaming van onze 
woningvoorraad. Zo verduurzaamden 
wij de 96 eengezinswoningen in de wijk 
Couwenhoven. Deze ruime woningen—uit 
de jaren ’70 van de vorige eeuw—zijn mede 
door het aanbrengen van zonnepanelen 
en de verbetering van het isolatiepakket 
doorgestegen naar een A-label. Deze 
maatregelen gingen hand-in-hand met de 
verfraaiing van de buitenkant. De woningen 
van ruim 45 jaar oud zijn weer helemaal 
up-to-date en klaar voor verdere stappen 
richting de doelstellingen voor 2050.”

— Camiel Schuurmans, directeur/bestuurder  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist





Huurders- 
tevredenheid
Nieuwe huurders gaven ons:  
8,1 (in 2017) O 8,8 (in 2018) 
 
Huurders met een reparatieverzoek:  
7,0 (in 2017) O 8,1 (in 2018) 
 
Vertrokken huurders:  
8,3 (in 2017) O 8,3 (in 2018) 
 
In 2018 hebben we 54 sociale 
woningen verhuurd. 38 van de 
54 woningen (70%) zijn aangeboden 
aan mensen die recht hebben 
op huurtoeslag.





16 ct organisatiekosten

26 ct aflossingen

16 ct rente

18 ct onderhoudskosten

12 ct verhuurdersheffing

 2 ct overige heffingen

 1 ct investeringen

 9 ct belastingen en verzekeringen

De euro’s
Waar hebben we onze  
HUUROPBRENGSTEN aan besteed?
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De GEMIDDELDE HUURVERHOGING  
van onze sociale huurwoningen  
inclusief inkomensafhankelijke 
huurverhoging bedraagt O

De gemiddelde huurprijs is van de 
MAX. REDELIJKE HUUR O

De HUUR is gemiddeld O

Betaalbaarheid

€ 602 
78% 
1,4%





De huur
 GOEDKOOP < €409,92 O 
 
 
BETAALBAAR €409,92 — €628,76 O 
 
 
TOT HUURTOESLAG-GRENS €710,68 O 
 
 
VRIJE SECTOR > €710,68 O 
 
 
TOTAAL O

 87 
581 
240 
 54 
962

AANTAL  
huishoudens



Eind 2019 starten we 
met de bouw van   

nieuwbouwprojecten: 
op de Cornelis Vlot-

laan in Zeist willen wij 
24 appartementen 

realiseren die geschikt 
zijn voor SENIOREN. 

In Huis ter Heide, 
Sterrenberg, willen 

we 18 appartementen 
realiseren.



Vooruitblik … In de komende jaren blijven wij investeren 
in belangrijke doelstellingen: meer 
woningen bouwen, goede betaalbaarheid 
en verstandige verduurzaming.

Naast uitbreiding van het aantal woningen, 
is de verduurzaaming hiervan een belangrijke 
doelstelling voor de komende jaren. 
Zowel bij grootonderhoud, renovatie en 
mutatie. We blijven inzetten op een sociaal 
huurprijsbeleid. We bieden minimaal 70% 
van onze woningen aan in de huurklasse 
GOEDKOOP en BETAALBAAR.



R.K. Woningbouwvereniging Zeist
Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist
T. +31 30 698 50 30
info@rkwbv.nl
www.rkwbv.nl
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