
 

 

Doorstromen  
 

U woont in een woning van Woningstichting Anna Paulowna en u wilt graag verhuizen naar een 

andere woning van onze stichting. Redenen hiervoor kunnen zijn een voor u gunstiger locatie c.q. 

ligging van de woning, een grotere woning of juist een kleinere, gelijkvloerse seniorenwoning, 

meer (of juist minder) slaapkamers etc. Woningstichting Anna Paulowna biedt u de mogelijkheid 

om uw huidige woonruimte ‘in te ruilen’ voor een voor u geschikte woning. 

 
Aanvraag woonruimte 
Als u een andere woning bij Woningstichting 

Anna Paulowna wilt aanvragen, dient u zich in 
te schrijven als woningzoekende. Dit doet u 
via de website www.woonmatchkopnh.nl. 
 

Voorwaarden voor doorstromen 
Om in aanmerking te komen voor een andere 
woning van Woningstichting Anna Paulowna 
dient u te voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
 

- U bent langer dan 2,5 jaar huurder van 
Woningstichting Anna Paulowna;  

- Uw aanvraag past binnen de 
toewijzingsregeling; 

- Uw huidige woning verkeert in goede staat 
van onderhoud;  

- U hebt geen huurachterstand (gehad);  

- U hebt geen overlast veroorzaakt; 
 
Wachttijd 
Als doorstromer ontvangt u bij het 
doorstromen naar een woning van 
Woningstichting Anna Paulowna 365 punten 
bovenop uw opgebouwde. Deze extra punten 

zorgen ervoor dat de wachttijd 1 jaar korter is 
dan de gebruikelijke wachttijd.   
 
Voor de seniorenwoningen aan de 
Rietgorslaan en Vreedenhoff dient u rekening 
te houden met een zeer lange wachttijd.  

 

Specifieke voorkeur 
Als doorstromer is het mogelijk om uw 

voorkeur zeer nauwkeurig aan te geven. Dit 
houdt in dat u ook specifiek kunt kiezen voor 
een straat en zelfs  
huisnummers.   

 
Inspectie woning 
Voordat u een andere woning aangeboden 
krijgt, maakt de woonconsulent een afspraak 
met u om uw woning te inspecteren.  
Tijdens deze inspectie wordt met u besproken 

of u in aanmerking komt voor een andere 
woning.  
 
Huidige woonruimte 
Denk eraan om (na het accepteren van een 
andere woning) de huur van uw huidige 

woning schriftelijk op te zeggen. Het formulier 

‘opzeggen huur’ en de folder ‘opzeggen huur 
en opleveren woning’ vindt u op onze website: 
www.wsap.nl  


