
FrieslandHuurt, dé sleutel naar uw nieuwe woning  
Hoe kunt u zich inschrijven als woningzoekende? 
 
STAP 1 - Inschrijven als woningzoekende 
Op de website www.frieslandhuurt.nl kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij FrieslandHuurt. 
Zo komt u in aanmerking voor huurwoningen van de corporaties Accolade, Elkien en Wonen 
Noordwest Friesland en Woonzorg Nederland. U kunt zich inschrijven als: 

1. u 18 jaar of ouder bent; 
2. in Nederland mag wonen; 
3. u een e-mailadres heeft. 

 
U kunt zich alleen via de website inschrijven. 
 
Wat gebeurt er na inschrijving? 
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw 
inschrijfgegevens kloppen. Uw gegevens kunt u eenvoudig wijzigen door in te loggen op deze 
website. Elk jaar moet u uw inschrijving verlengen. U krijgt bericht per mail wanneer dit zover is. 
 
STAP 2- Woning zoeken 
Het aanbod van onze woningen vindt u op www.frieslandhuurt.nl/aanbod. Er zijn twee manieren 
waarop huurwoningen verdeeld worden: via inschrijfduur en via eerste reageerder. Meer informatie 
hierover vindt u onder Informatie & Contact. 
 
Hoe kan ik reageren op een woning? 
Staat u ingeschreven en heeft u interesse in een woning of garage? Dan kunt u inloggen en direct 
reageren op de advertentie. Dagelijks plaatsen we nieuw aanbod op de website.  U heeft meestal 
drie dagen de tijd om te reageren op een advertentie. Bij elke advertentie staat tot wanneer u kunt 
reageren. U kunt op maximaal twee woningen tegelijk reageren. U kunt één woning aangeboden 
krijgen. 
 
STAP 3 - Verwerking reacties 
Alle reacties op de woningen komen in de juiste volgorde te staan. Dus hoe langer u ingeschreven 
staat, hoe hoger u eindigt. Op www.frieslandhuurt.nl kunt u na inloggen onder ‘Mijn reacties’ zien op 
welke plaats u bent geëindigd voor de woning van uw keuze. 
 
STAP 4 - Woning aangeboden 
Komt u in aanmerking voor de woning? Dan krijgt u een e-mail van de corporatie. Voordat u de 
woning krijgt aangeboden, controleert de corporatie of al uw gegevens kloppen. Vraag in ieder geval 
uw meest recente inkomensverklaring op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 05 43, 
zodat de corporatie uw inkomensgegevens kan toetsen. U kunt de verklaring ook downloaden door 
in te loggen met uw DigiD via de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Reageer 
altijd op een aangeboden woning, ook als u er (toch) geen belangstelling voor heeft. Dan kunnen wij 
de woning zo snel mogelijk aan de volgende kandidaat aanbieden. Door te reageren voorkomt u ook 
dat wij uw inschrijving tijdelijk blokkeren. Meer informatie over weigeren en de gevolgen daarvan 
leest u op www.frieslandhuurt.nl.  
 
STAP 5 - Huurovereenkomst tekenen 
Wilt u de woning huren en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u de huurovereenkomst 
tekenen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de corporatie. Uw inschrijving als woningzoekende 
vervalt na ondertekening van de huurovereenkomst. Wilt u in de toekomst verhuizen? Dan kunt u 
zich opnieuw inschrijven. U begint dan opnieuw met het opbouwen van inschrijfduur.  
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