
    

180
Totaal

155 sociale huurwoningen

8 vrije sector huurwoningen

17 onzelfstandige sociale huurwoningen

1 ontruiming

Ons uitgebreide jaarverslag vindt u op www.maaswonen.nl

MISSIE
“MaasWonen biedt ouderen en kwetsbaren met een lager besteedbaar 
inkomen een thuis waar zij veilig en comfortabel oud kunnen worden.”

SHMW S� ch� ng Huurdersbelangen 
MaasWonen is de huurdersorganisa� e van 
MaasWonen. In tweederde van de woon-
complexen is een huurderscommissie ac� ef.

MaasWonen is ac� ef partner van het  
Langer Thuis Akoord en neemt vanuit het 
eigen Programma Langer thuis deel aan 
projecten op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, met als doel het faciliteren van het 
langer zelfstandig wonen en comfortabel 
oud worden van onze huurders.

MaasWonen hee�  in 2021 met partners 
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe 
woonconcepten op het gebied van langer 
thuis, zoals de ThuisPlusfl at en vitale 
woongemeenschappen. De scholing, 
voorbereiding en het in gebruik nemen 
van het nieuwe systeem voor (huurders)
administra� e, fi nanciën en logis� eke 
processen hee�  veel impact gehad op 
de organisa� e. Onze bedrijfsvoering is 
hierdoor verder geprofessionaliseerd.  

Betaalbaar

Onderhoudsuitgaven

Overige bedrijfsuitgaven

Renteuitgaven

Verhuurderheffi  ng

Lee� aarheid externe uitgaven 
niet investeringsgebonden

Sectorspecifi eke heffi  ng 
ona� ankelijk van het resultaat

Vennootschapsbelas� ng

Over voor investeren /
afl ossen van lening
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2021 in vogelvlucht 

VISITATIE
2019-2023

KWH
Algemene dienstverlening

54 BADKAMERS
&

TOILETTEN

74 KEUKENS

32 medewerkers
30,4 � e

20 mannen / 12 vrouwen

Zeer goed          Goed        Voldoende

Gemiddeld lee� ijd 72,4 jaar
Oudste bewoner 104 jaar

1735
Zelfstandige 
woningen

648
intramurale 

zorgeenheden

LTV 32%
NORM <85%

SOLVABILITEIT 60%
NORM >15%

DEKKINGSRATIO 24%
NORM <70%

ONDERPANDRATIO 24%
NORM <70%

ICR 2,6
NORM >1,4  Goedkoop

tot Liberalisa� egrens
boven Liberalisa� egrens

7,0 7,7

éénpersoonshuishoudens
tweepersoonshuishoudens

VISIE
Goed wonen doet ertoe. Van je huis een thuis kunnen maken, een goede 
woonplek die beschermt, zorg garandeert, in een aantrekkelijke, veilige 
omgeving, is een belangrijke basis voor persoonlijk welbevinden.”

 BERTRAND RUSSELL

Verduurzaming & Renovati e
Investering 7,6 miljoen

Oplevering voorjaar 2021

ANATOLE FRANCE 

Verduurzaming & Renovati e
Investering 7,6 miljoen
Oplevering eind 2021

DE NABER

Renovati e
Investering 2,7 miljoen
Oplevering eind 2021

KERNCIJFERS

SAMENSTELLING             
HUISHOUDEN

DIENSTVERLENING

PROJECTEN

WOONVORMEN                  

ONDERHOUD
circa € 570.000

CONDITIESCORE
ZELFSTANDIGE WONINGEN

ONZE ORGANISATIE

WIJ BESTEDEN UW HUUR AAN 

VERHURINGEN

BEOORDELINGVERDELING SOCIALE 
HUURWONINGEN


