
Woningkwaliteit en -onderhoud

Planmatig  en 
contractonderhoud

Huuders met
service-abonnement

€ 3,78
�������

20,6
Medewerkers 
(�e)

Gemiddelde 
inschrijfduur

6 jaar

Verhuurd aan 
bewoners uit  

Drimmelen of Moerdijk

Verhuurd aan 
bewoners van 

buiten de regio

25

Verhuurd aan 
bewoners van de 

Klik regio

57

Actief 
woningzoekenden

2.663

Gemiddeld aantal 
reacties per woning

356

Gemiddelde 
huurverhoging

0 %

Gemiddelde netto 
huur per woning

€ 582

HET JAAR 2021 IN BEELD

Huurders waarderen onze dienstverlening

Energielabels

7,7
Cijfer van
klant

Betaalbaar wonen GFED

18%44%38%

CBA

Mutatieonderhoud

€ 1,87
�������

Reparaties & 
dagelijks onderhoud

€ 1,39
�������

Voor het volledige 
jaarverslag gaat u naar 

www.woonvizier.net

2.298
�����

Totale uitgaven
onderhoud en reparaties

€ 7,07
�������

€ 174.000
Uitgegeven aan 
leefbaarheid

Nieuwe 
verhuringen 

185 8
woningen

starters

senioren

33

31

121 { VERKOCHT

De afzonderlijke scores en totaalscore zijn ondanks de 
coronamaatregelen, de hierdoor aangepaste processen en 
tijdelijke sluiting van kantoor in het verslagjaar verbeterd ten 
opzichte van het jaar hiervoor. Een stap in de goede richting.

Nieuwe
huurders

7,4

Vertrokken
huurders

7,9

Reparatie-
verzoeken

7,9

2.614
woongelegenheden

105
overig bezit

<€ 442

> € 752

€ 442 - € 678
€ 678 - € 752

Goedkoop
Betaalbaar

  Midden 

329
2.099

      166
20 Vrije sector woningen en bedrijfs onroerend goed 

Hoe besteden wij de huurinkomsten?

miljoen
€19,14totale uitgaven

+ 4 maanden
103
woningen woningen woningen

doorstromers

188
zorg en maatschappelijk 
vastgoed

He�ingen
€ 2,70 miljoen

Vennootschapsbelasting
€ 1,58 miljoen

Onderhoud
€ 7,07 miljoen

Bedrijfsuitgaven
€ 2,35 miljoen

Beheer
€ 1,42 miljoen

Rente
€ 3,08 miljoen

Belastingen en 
verzekeringen
€ 940.000 
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