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Wegwijzer bij huur 
vrije sector huurwoningen 
 
 
Dank voor je belangstelling voor de huurappartementen in Juf Nienke op Centrumeiland, 
Amsterdam-IJburg. Met deze wegwijzer bij huur willen wij de gang van zaken rondom de 
verhuur van de woningen duidelijk op een rijtje zetten.  De informatie over het hele project 
Juf Nienke  en het totale aanbod van alle woningen vind je terug op de website 
www.hureninjufnienke.nl 
 
 

Juf Nienke 
Juf Nienke bestaat straks uit drie bouwdelen met 61 prachtige huurappartementen. De helft 
van de appartementen bestaan uit middeldure huurappartementen (MDH) en de andere 
helft bestaat uit vrije sector huurwoningen (VSH) met een prijs van € 1.219 tot € 2.304 per 
maand.  
 
Het gebouw Juf Nienke is bijna gereed. De prognose oplevering is al begin december a.s. 
(onder voorbehoud). Er zijn nog enkele grotere woningen beschikbaar: van ruimtelijke 
appartementen met uitzicht over het water tot mooie gezinswoningen met meerdere 
woonlagen. De woonoppervlaktes liggen tussen de 91 m2 en 116 m2 met huurprijzen tussen 
de € 1.809 en € 2.304.  
 
Nu huren is al binnenkort de sleutel krijgen! Samen met je zus, broer, vriend of collega huren? 
Dat kan in Juf Nienke! Je kan de woning samen huren, in totaal met één andere huurder!  

 
 

Inschrijven en huren 
Heb je interesse in een of meerdere woningen? 
►  kijk naar alle informatie op www.hureninjufnienke.nl 
► bel voor de beschikbaarheid naar Hallie & Van Klooster Makelaardij via (020) 6 816 716  
► vul dan het inschrijfformulier op de site volledig in, upload de vereiste documenten en     
     geef je voorkeuren voor huisnummers aan, op volgorde van jouw voorkeur.  
 
Welkom in de wereld van Juf Nienke! 
 
Jouw inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing. Huurder dient in 
principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt in principe verhuurd aan particulieren 
en voor eigen bewoning. Er wordt niet verhuurd aan studenten en er wordt niet gewerkt met 
garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt 
als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven 
op dit adres. Je kan maximaal één inschrijving inleveren, dubbele inschrijvingen worden niet 
geaccepteerd. Belangstellenden die samen willen huren dienen zich samen, op één 
inschrijving, aan te melden.  
 

http://www.hureninjufnienke.nl/
http://www.hureninjufnienke.nl/
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Inkomenseisen 
Naast controle op juistheid van de aangegeven voorrangscategorie is ook de financiële 
haalbaarheid van belang. Zo voorkomen we teleurstellingen. Vandaar dat bij inschrijving 
verplicht verschillende documenten moeten worden ingeleverd en men aan minimale 
inkomenseisen moet voldoen. Houdt u rekening met de inkomenseis voordat u zich bij ons 
inschrijft. U dient aan de onderstaande norm te voldoen, indien u in aanmerking wenst te 
komen voor een woning. Verhuurder houdt zich het recht voor huurders te weigeren, 
ondanks dat zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Een aanvraag kan zonder opgaaf 
van redenen worden afgewezen. 
 
In loondienst met één of twee 2 inkomens: 

• Inkomensnorm alleenverdiener / één contractant: het bruto jaarsalaris dient in 
principe minimaal 35 maal de maandhuur van de woning met parkeerplaats 
(exclusief servicekosten) te bedragen. 
Rekenvoorbeeld: Netto huur €1.800,- (35 x € 1.800) = € 63.000 is de inkomenseis 
bruto per jaar. 
 

• Inkomensnorm tweeverdieners / twee contractanten: het gezamenlijk bruto 
jaarsalaris dient in principe minimaal 55 maal de maandhuur van de woning 
(exclusief servicekosten) te bedragen, waarbij minimaal 25 maal de kale maandhuur 
per persoon de ondergrens is. 
Rekenvoorbeeld: Netto huur €1.800 (55 x € 1.500) = € 99.000 is de gezamenlijke 
inkomenseis bruto per jaar. 
 

Als jaarinkomen geldt het inkomen van de op het huurcontract vermelde personen. Bij 
tweeverdieners moeten derhalve beiden als contractpartij in de overeenkomst worden 
opgenomen 
 
Zelfstandigen: 
Zelfstandigen dienen aan de inkomenseis te voldoen zoals hierboven beschreven. Indien u 
een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van in principe 3 maanden 
verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers 
dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een 
door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (minimaal van 
de laatste twee volledige boekjaren/jaarcijfers) met balans en winst- en verliesrekening. De 
inkomensgegevens zullen door verhuurder worden getoetst of huurder voldoet aan de 
gewenste solvabiliteitseisen. 
 
Gepensioneerden 
Indien u gepensioneerd bent, verzoeken wij u kopieën mee te zenden waaruit blijkt wat uw 
jaarlijkse inkomsten of toeslagen zijn. 
 
Eigen vermogen 
Om wellicht beter aan de inkomenseis te kunnen voldoen, kunt u van uw eventuele eigen 
vermogen 10% bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient dan wel het eigen vermogen bij 
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ons aan te tonen, door middel van een kopie bankafschrift o.i.d. Indien u uitsluitend over 
vermogen beschikt, neemt u dan contact op met de makelaar over de eisen m.b.t. verhuur. 
 
Belangrijk 
Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet gewerkt met 
garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt 
als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven 
op dit adres. 
 
Waarborgsom 
De waarborgsom is standaard één maand huur voor niet-zelfstandigen. Een hogere 
waarborgsom dan standaard kan eventueel van toepassing zijn als er een door verhuurder 
goedgekeurd verschil is tussen uw inkomen en de gestelde inkomenseis. Voor zelfstandigen 
is de waarborgsom minimaal 3 maanden. 
 
De waarborgsom dient voor sleuteloverdracht te zijn bijgeschreven op rekening 
van eigenaar. Bij uitblijven van betaling na sleuteloverdracht zal eigenaar direct een 
incassoprocedure opstarten. De waarborgsom wordt gesteld gedurende de gehele 
huurperiode en is derhalve voor onbepaalde tijd. 
 
 

Aanleveren stukken bij inschrijving 
Wil je inschrijven voor de woningen, vul dan het inschrijfformulier op de site volledig in, 
upload de vereiste documenten en geef je voorkeuren voor huisnummers aan, op volgorde 
van jouw voorkeur. Het volledige overzicht van de aan te leveren stukken tref je bij het 
inschrijfformulier en bij deze wegwijzer. 
 
Advies: verzamel eerst alle vereiste documenten, zodat je die verplichte bijlagen bij je 
inschrijving kan uploaden. Inschrijving als gestart? Geen probleem, je kunt deze tussentijds 
opslaan en op een later moment afmaken.  
 
 

Toewijzing huurwoning 
Jouw inschrijving wordt gecontroleerd op compleetheid en op financierbaarheid. Is een 
woning voor jou beschikbaar, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om 
verdere afspraken te maken en je alle verdere stukken te verstrekken om tot verhuur over 
te gaan. Uiteraard krijg je ook bericht indien we je helaas geen appartement hebben kunnen 
toewijzen. Over een eventuele afwijzing zal niet inhoudelijk worden gecorrespondeerd. 
 
 

Duur en ingangsdatum huurovereenkomst 
Je gaat een huurovereenkomst voor minimaal één jaar aan. De ingangsdatum van de 
huurovereenkomst gaat in bij sleuteloverdracht. Na het jaar kan je per kalendermaand 
opzeggen, een en ander conform het bepaalde hierover in de huurovereenkomst. Indien je 
ook een parkeerplaats huurt, dan dient deze huur ook te worden opgezegd indien de huur 
van de woning wordt opgezegd. 
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Overige bepalingen 
• Verhuurder houdt zich het recht voor huurders te weigeren, ondanks dat zij voldoen 

aan de hierboven gestelde eisen. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen 
worden afgewezen; 

• De door jou aangeleverde documenten zullen geverifieerd worden bij de 
desbetreffende organisatie; 

• De op dit formulier ingevulde gegevens kunnen eventueel gebruikt worden ten 
behoeve van woningmarktonderzoek; 

• Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract 
tekenen gebaseerd op het ROZ- model. Huurcontracten worden te allen tijde 
aangegaan voor een periode van tenminste een jaar waarbij huurder bereid dient te 
zijn een machtiging af te geven ten behoeve van de automatische incasso voor de 
maandelijkse betalingsverplichtingen; 

• Het inschrijfformulier formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als 
de verhuurder verplichten zich niet tot huur of verhuur; 

• Huurder is er mee bekend dat er voor het naamplaatje kosten van circa € 25 in 
rekening gebracht worden door de beheerder. De betaling dient voorafgaand aan de 
ingangsdatum huur aan de beheerder te worden overgemaakt; 

• Aanvrager is er mee bekend en geeft toestemming dat door ondertekening en 
inlevering van het inschrijfformulier de ingevulde en bijgeleverde gegevens worden 
opgenomen in de administratie van of namens Hallie & Van Klooster Makelaardij, de 
beheerder en de verhuurder. Daarnaast is aanvrager er mee bekend en geeft 
toestemming dat de betreffende gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld 
aan project- en contractpartijen. We verwijzen hierbij ook naar de privacyverklaring 
op onze website: http://www.hallie-vanklooster.nl/privacyverklaring. Aanvrager is 
met deze privacyverklaring bekend en akkoord. 

 
 

Parkeren  
In totaal zijn er 19 parkeerplaatsen in de parkeergarage van Juf Nienke voor de huurders van 
de woningen beschikbaar. Deze worden in eerste instantie aangeboden aan de huurders van 
de volgende type vrije sector huurwoningen: gezinswoningen, maisonnettes en de 
appartementen van types B5, B7 en B8. Eventueel dan nog niet verhuurde parkeerplaatsen 
worden daarna aan de huurders van de andere vrije sector huurwoningen aangeboden. 
Belangrijk: vanuit de gemeente Amsterdam geldt dat huurders van een woning in Juf Nienke 
niet in aanmerking komen voor een vergunning voor parkeren op straat.  
 
 

Website en informatie 
Uitgebreide informatie over Juf Nienke vind je in de verhuurdocumentatie op de website van 
het project: www.hureninjufnienke.nl. Op de website en op de plattegronden vind je 
uitgebreide informatie over de karakteristieken en bijzonderheden van de verschillende 
woningen, evenals de prijslijst. In de ‘afwerkstaat’ staat het afwerkingsniveau van de 
woningen omschreven. 
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Informatie over de buurt kan je ook nalezen op de website. Voor meer informatie over heel 
IJburg en Centrumeiland verwijzen wij je graag naar  de site van de gemeente:  
https://www.amsterdam.nl/íjburg. 
 
 

Vragen? 
Wij hopen je hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen over 
Juf Nienke, dan vernemen wij dat graag.  
 
Het verhuurteam is bereikbaar via:  
 

Hallie & Van Klooster Makelaardij  
IJburglaan 1279 / Frederik Hendrikstraat 84 
1087 GJ Amsterdam / 1052 HX Amsterdam 
Tel (020) 6 816 716 
projecten@hallie-vanklooster.nl 

 
Wij zien jouw aanmelding graag tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 
Verhuurteam Juf Nienke 
 
 
 
 
 
 
 
Aan dit overzicht en aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie dd  14 november 2022 
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BIJLAGE 1:  OVERZICHT VERPLICHTE DOCUMENTEN BIJ INSCHRIJVING 
 
Algemeen voor iedereen 

□ Historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met daarop een 

overzicht van alle adressen in Nederland waar u hebt gewoond.  

U kunt het uittreksel aanvragen in de gemeente waar u nu ingeschreven staat. 

Historisch Uittreksel Bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie met 

adreshistorie) 

(indien van toepassing van beiden); 

□ Inkomensverklaring 2021 

Een Inkomensverklaring - voorheen IB60-verklaring - is een officiële verklaring van 
de Belastingdienst met je inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Deze 
kun je zelf downloaden, via Mijn Belastingdienst: Hoe kom ik aan een 
inkomensverklaring?.  
 

□ Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring van uw huidige woning; 

Een Verhuurdersverklaring is een verklaring de verhuurder (corporatie) waar je 

momenteel je huis huurt. Hierin schrijft de verhuurder o.a. waar je nu huurt, of er 

een betalingsachterstand is en of er sprake is (geweest) van overlast. Deze moet je 

dus opvragen bij je verhuurder (NIET bij de gemeente). Je verhuurder vult dit 

vervolgens voor je in. Een brief van de verhuurder met aanpassing van de huurprijs 

volstaat niet. Een “screenshot” uit het klantsysteem van een verhuurder volstaat 

ook niet. 

Met een verklaring betalingsgedrag, ook wel een hypotheekhoudersverklaring 

genoemd, verklaar je dat je altijd tijdig jouw hypotheekrente en de eventuele 

aflossing betaald hebt. Een hypotheekhoudersverklaring kan je bij je 

hypotheekverstrekker (bank) aanvragen 

□ Indien uw woning verkocht is: 

• Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker 

• Eerste 2 pagina’s van de koopovereenkomst 

(verkoop eigen woning) 

□ Echtscheidingsconvenant (wanneer u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of 

uitgaven); 

□ Stuur géén kopie van een identiteitskaart mee, noch van een eventuele 

verblijfsvergunning (bij kandidaten uit niet-EU landen). Uit hoofde van de 

privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen we de 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
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verplichte identificatie van de kandidaten cq. huurders uitvoeren conform de 

daarvoor gestelde richtlijnen. 

Indien in loondienst: 

□ Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand) (indien van toepassing van 

beiden); 

□ Salarisspecificaties: Kopie laatste 3 salarisstroken (indien van toepassing van 

beiden); 

□ Bankafschriften: kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen (indien van 

toepassing van beiden); 

□ Betaalpas bank: kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als 

bankafschrift (indien van toepassing van beiden). 

Bij zelfstandig ondernemerschap ipv loondienst: 

□ Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand); 

□ Bankafschrift: kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand). 

 

□ Jaarstukken: accountantsrapporten van afgelopen twee jaar (getekend door 

accountant of boekhouder); 

□ Aangifte: kopie laatste aangifte Inkomsten-/Vennootschapsbelasting; 

□ Aanslag huidig jaar 

In de voorlopige aanslag staat dan hoeveel belasting je het komende jaar mogelijk 

moet betalen of terugkrijgt. Deze kun je inzien en downloaden op Mijn 

Belastingdienst: Voorlopige aanslag. 

In geval van uitkering- & pensioengerechtigden: 

□ Kopie laatste jaaropgave(n), (pensioen, AOW, UWV) 

□ Bankafschrift: kopie bankafschrift van de laatste storting(en) van uw pensioen of 

AOW (etc.) 

□ Betaalpas bank: kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als 

bankafschrift. 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de benodigde documenten kunnen wij in 

behandeling nemen. Een credit check en ID check maken standaard deel uit van de procedure. 

Bij de inschrijving kunnen de gevraagde documenten digitaal worden geuploaded. Bij concrete 

verhuur dienen de originele documenten van bv werkgeversverklaring, huurdersverklaring, 

uittreksel BRP voorafgaand worden ingeleverd. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/voorlopige-aanslag

