
 

Kortingsregeling voor senioren in de Regio Utrecht 
 

Vanaf 1 mei 2015 geldt bij de woningcorporaties Bo-Ex, GroenWest, Jutphaas Wonen, Mitros 

en Portaal een kortingsregeling voor senioren. In aanmerking komen huurders van 55 jaar en 

ouder die (1) een grote woning achterlaten en (2) verhuizen naar een kleinere woning. Senioren 

die voldoen aan de voorwaarden, hoeven voor de nieuwe woning maximaal € 50 meer huur te 

betalen dan voor de oude woning. 
 

De kortingsregeling voor senioren houdt het volgende in: 
 

1. De regeling geldt voor huurders van 55 jaar en ouder.  

2. De huurder huurt  een woning van Bo-Ex, GroenWest, Jutphaas Wonen, Mitros of 

Portaal  in de Regio Utrecht. 

3. De huurder woont in een eengezinswoning of een appartement van 4 kamers of meer. 

4. De korting geldt bij verhuizing naar een 1- tot 3-kamerwoning, verhuurd door Bo-Ex, 

GroenWest, Jutphaas Wonen, Mitros of Portaal in de Regio Utrecht. 

5. De huurovereenkomst van de achter te laten woning moet worden opgezegd.    

6. Vraag bij de verhuurder van uw nieuwe woning na of u in aanmerking komt voor de 

korting. 

7. Voor de nieuwe woning wordt maximaal €50 netto huur meer betaald dan voor de achter 

te laten woning.   
 

Rekenvoorbeeld 
 

Stel uw huidige netto huur is € 450 

De netto huur van de nieuwe woning is € 650 

U betaalt geen € 650 maar € 450 + € 50 = € 500 
 

Let op 
 

U moet zélf bij de woningcorporatie aangeven, dat u in aanmerking wilt komen voor de 

kortingsregeling. De corporatie zal vervolgens controleren of u voldoet aan de voorwaarden.  
 

Jutphaas Wonen heeft een eigen regeling voor mensen die binnen het bezit van Jutphaas 

verhuizen. Zie informatieblad ‘Verhuisregelingen Jutphaas Wonen’. 
 

Verhuizing naar een andere gemeente  

Ook als u binnen de Regio Utrecht van één gemeente naar een andere verhuist, komt u in 

aanmerking voor de regeling, mits uw huidige en uw toekomstige woning van één van de vijf 

bovengenoemde corporaties is.  
 

Voorbeeld: u woont in een Mitroswoning in Utrecht en wilt verhuizen naar een Portaalwoning in 

Maarssen: dan komt u in aanmerking voor de kortingsregeling.  
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