Huurnieuwe
bewoner
Íors hoger
Zelfde woningkost soms
IOO euro per maand meer
ETERDAM Woningbouwverenigingen gooien de
lr.en expl,osireÍ omhoog zodra een woning wordt
E taten door de bewoner. De nieuwe bewoners
Etalen vervolgens 100 tot 200 euro per maand
lër voor precies dezelfde woninq.
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