
 

Nieuwsbrief 
Flat Alexander 
 
 
Aanvragen huurtoeslag 
Na de huurverhoging per juli 2006 is het voor veel bewoners in onze flat mogelijk om 
huurtoeslag aan te vragen. In deze nieuwsbrief proberen we jullie zo duidelijk mogelijk uit 
te leggen hoe je dit moet doen. Lees de aanwijzingen goed door en volg ze zo 
nauwkeurig mogelijk op. Mocht je er alsnog niet uitkomen, kom dan even langs in het 
wocokantoor, op woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 

 
Let op!!: Om huurtoeslag aan te kunnen vragen moet je beschikken over een 
elektronische handtekening. Heb je deze nog niet?! Vul dan eerst het aanvraagformulier 
hiervoor in. Deze kun je downloaden via onderstaande link: 
 
http://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/opgaaf_elektronische_handtekening_ib4311z1pl.
pdf 
 
 
 
 
 
 
Groeten van de Wooncommissie. 
 
 
 
 
Beheerder: Adam Bakker 06 50 60 12 29 
Assistent Beheerder: Jan van Opdurp 06 50 52 48 96 
  
Algemeen emailadres: wocoalexander@gmail.com
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Stap 1: 
Ga naar http://www.toeslagen.nl 

Klik hier op 
huurtoeslag 

 

 
 

Stap 2: 

 

Klik hier op 
“Aanvraagprogramma 
huurtoeslag” 

 
 
 
 
 
 



Stap 3: 
Download en installeer vervolgens het programma. Als dit gelukt is, kun je het programma 
opstarten via Start – Programma’s – Belastingdienst 2006 – Huur-en Zorgtoeslag 2006 
 

 
 

Stap 4: 
Het eerste scherm: 

Hier kun je het 
programma beveiligen 
met een wachtwoord. 
Dit is niet per se nodig. 



Stap 5: 

 

1. Klik op het bolletje 
met “Maak een 
nieuwe aanvraag of 
wijziging” 

2. Klik vervolgens 
op “Akkoord” en 
daarna op “Ga 
Verder” 

 

Stap 6: 
 

 

2. Vul hier je 
achternaam in 

1. Vul hier je 
voorletters in 

3. Vul hier je sofi-
nummer in. (Deze 
staat o.a. op je 
paspoort of ID-
kaart.) 

7. Klik als 
laatste op 
“Akkoord

4. Vul hier je 
geboortedatum 
in.(ddmmjjjj)  

5. Let op!! Als je al 
zorgtoeslag hebt 
aangevraagd, zorg dan 
dat je deze niet stopzet.

6. Klik hier één voor 
één de bolletjes aan, 
zoals in het 
voorbeeld. 
In het vakje onder 
bolletjes vul je 
“0107” in. 

 



Stap 7: 

 

1. Beantwoord de vraag door op 
“Ja” of  “Nee” te klikken. 
Beantwoord vervolgens de 
vragen die daarna tevoorschijn 
komen.

2. Als je alles goed 
hebt ingevuld, klik je 
op “Akkoord”

 

Stap 8: 

 

1. Klik bij beide vragen “Nee” aan. 

2. Klik vervolgens op “Akkoord” 

 



Stap 9: 

 

1. Vul hier je juiste 
gegevens in. Let op 
dat je bij je 
huisnummer ook je 
kamernummer 
vermeldt, bijv 266/24 

2. Klik hier op “Aangewezen 
onzelfstandige woonruimte”. 
Let op!: Bewoners van 
éénpersoonsunits moeten 
hier “Zelfstandige woning” 
aanklikken. 

3. Klik als 
laatste op 
“Akkoord

 

Stap 10: 

 

1. De hoogte van je 
kale huurprijs kan je 
vinden op de brief van 
de huurverhoging die 
je van Stadswonen 
hebt gekregen. Zie ook 
linksonder op deze 
pagina. Vul dus het 
bedrag in wat in jouw 
brief staat! 
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2. Vul de 
aangegeven 
bedragen in: 

3. Klik hier 
bij beide 
vragen 
“Nee”aan. 

4. Klik als 
laatste op 
“Akkoord

 



Stap 11: 

 

1. Vul de gegevens van 
Stadswonen in: 
 
Stadswonen: 
Struisenburgdwarsstraat 
109 
3063 BT Rotterdam 
KvK-nummer: 41125815 

2. Klik als laatste 
op “Akkoord” 

 

Stap 12: 

 

1. Klik op “Nee” en vul 
vervolgens je 
rekeningnummer in

2. Klik als laatste 
op “Akkoord” 

 
 



Stap 13: 
 
Controleer in het volgende scherm je gegevens en klik dan op “Akkoord” 
 
 
 

Stap 14: 
 

 

3. Klik als laatste 
op “Versturen” 

1. Klik op “Ja” 

2. Vul hier je 
elektronische 
handtekening in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


