
 
 Veelgestelde vragen tijdelijke huurwoningen Struikterrein Harderwijk  
 
1. Wanneer worden de woningen definitief opgeleverd?  

Dat is nog niet definitief bekend, dit is afhankelijk van het onherroepelijk 
worden van de omgevingsvergunning.  

 
2. Is er voldoende parkeerruimte op het terrein?  

Ja, naast het terrein is er voldoende parkeergelegenheid.  
 

3. Worden de woningen gestoffeerd of kaal opgeleverd aan de huurders?  
De woningen zijn voorzien van een bed, gordijnen/rolgordijn en 
vloerbedekking. En elk vertrek heeft een elektrische kachel.  
 

4. Zijn er keuzemogelijkheden voor de nieuwe huurders wat betreft de keuken en 
de badkamer? 
Nee, er zijn geen keuzemogelijkheden voor de nieuwe huurder.  

 
5. Hebben de woningen ook een tuin?  

Ja, de woningen zijn voorzien van een tuin. Deze moet door de bewoner zelf 
worden ingericht en onderhouden.  

 
6. Wanneer mogen de huurders gaan kijken?  

Zodra de chalets geplaatst zijn mogen de huurders gaan kijken.  
 
7. Is er een mogelijkheid om eventueel huurtoeslag aan te vragen?  

Ja, er is een mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Afhankelijk van uw 
actuele inkomen komt u voor huurtoeslag in aanmerking.  

 
8. Mogen we ons bij de Gemeente registreren op dit adres?  

Ja, u kunt zich bij de gemeente registreren op dit adres.  
 
9. Is er s ’avonds voldoende licht op het terrein?  

Er is voldoende openbare verlichting op het terrein en de parkeerplaats.  
 
10. Wanneer worden de huurcontracten ondertekend?  

Zodra de ingangsdatum voor de huur bekend is (u krijgt daarover uiterlijk een 
maand van te voren bericht), kunnen de huurcontracten worden getekend. Wij 
maken daarvoor met u een afspraak.  

 
11. Hebben de woningen een berging?  

Alleen de 2-onder-1-kap chalets hebben een eigen berging. De vrijstaande 
chalets krijgen een gezamenlijke berging.  

 
12. Mag ik ook een schutting plaatsen?  

Ja, u mag een schutting plaatsen. 
 



13. Wie doet het onderhoud van de woningen?  
Het onderhoud van de woningen wordt door UWOON gedaan.  

 
14. Hoe moet ik mijn chalet achterlaten, op het moment dat ik de huur opzeg?  

Uw chalet moet bezemschoon achtergelaten worden, in de staat zoals u hem 
aantrof. 
  

15. Komt mijn inschrijving te vervallen als ik de chalet huur?  
Nee, uw inschrijfduur komt niet te vervallen omdat u een tijdelijke contract krijgt 
voor de duur van (maximaal) vijf jaar. 


