
Individueel Partner Bewonersgroep Organisatie Overheid
Dit abonnement kies je 

als je:

als toekomstig bewoner vanuit 

de Kopgroep Wonen 

begeleiding wilt t/m de 

ingebruikname van je 

huurwoning in een project 

Collectief Wonen met 

Zelfbeheer

als organisatie partner wil 

worden van de Kopgroep 

Wonen om het aantal 

projecten Collectief Wonen 

met Zelfbeheer te vergroten

als VvE, wooncoöperatie, 

huurdersvereniging en/of 

bewonersgroep vanuit de 

Kopgroep Wonen begeleiding 

wilt t/m de ingebruikname van 

jullie huurwoningen in een 

project Collectief Wonen met 

Zelfbeheer

als woningcorporatie, 

zorginstelling of andere 

maatschappelijke organisatie 

in de woonsector lid wil 

worden van de Kopgroep 

Wonen om het aantal 

projecten Collectief Wonen 

met Zelfbeheer te vergroten

je als gemeente, provincie of 

andere (semi-) 

overheidsinstelling lid wil 

worden van de Kopgroep 

Wonen om het aantal 

projecten Collectief Wonen 

met Zelfbeheer te vergroten

Dit krijg je voor jouw 

abonnement:

Kennis en informatie over 

collectief wonen met 

zelfbeheer via onze 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Advies, hulp en 

ondersteuning via de 

servicedesk

- ✔ ✔ ✔ ✔

Aanvullende ondersteuning 

bij (het starten van) 

jouw/jullie woonproject(en)
- - ✔ ✔ ✔

Aanvullende woondiensten 

beschikbaar op basis van 

maatwerk

- - ✔ ✔ -

Dit zijn de kosten (de 

opbrengsten zijn hiervan 

een veelvoud):

Abonnement per jaar € 37,50 

(inclusief btw)

< 5 medewerkers: € 120 

per medewerker

€ 120 per aangemelde 

woning

€ 120 per aangemelde 

woning

< 50.000 inwoners: € 0,10 

per inwoner (gemeten in 

veelvouden van 10.000 

inwoners)

> 5 medewerkers: € 100 

per medewerker

> 50.000 inwoners: € 0,08 

per inwoner (gemeten in 

veelvouden van 10.000 

inwoners)

Eenmalig bedrag geen 100 % van de kosten van 1 

jaarabonnement

50% van de kosten van 1 

jaarabonnement

50% van de kosten van 1 

jaarabonnement

100 % van de kosten van 1 

jaarabonnement

Abonnementsduur met 

jaarlijkse verlenging

1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar 3 jaar

Bedenktijd / opzegtermijn 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

Alle bedragen zijn vermeld excl. b.t.w. behalve waar dat anders staat.

Abonnementen van de Kopgroep Wonen

Alle abonnementen kennen een looptijd tot het einde van een volgend kalenderjaar. Facturatie vindt plaats per kalenderjaar vooruit, telkens op 1 januari. Abonnementen die 

gedurende een lopend jaar ingaan, berekenen wij tijdsevenredig vooruit. Zie verder ook ook bij Abonnementen en Spelregels.


