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Wanneer moet u de huur betalen?

U dient de huurprijs en het voorschot voor stook- en servicekosten altijd 

vooraf te betalen. Uw betaling moet dus vóór de eerste van de maand bij 

ons binnen zijn. De huurprijs voor bijvoorbeeld de maand februari betaalt 

u dus vóór of uiterlijk op 1 februari. 

Hoe kunt u betalen? 

• Automatische incasso 

 U kunt de huurprijs op verschillende manieren betalen. Het gemakkelijkste 

is via een automatische incasso. Daarmee machtigt u Trudo om de huur-

prijs rond de eerste dag van de maand automatisch van uw rekening af te 

laten schrijven. Om die automatische incasso te regelen, moet u een 

machtigingsformulier tekenen. Mocht u het om wat voor reden dan ook 

niet eens zijn met de afschrijving, dan kunt u uw bank altijd opdracht 

geven om de betaling terug te draaien.

• Automatische overschrijving via uitkering

 Heeft u een uitkering van de Dienst Werk Zorg en Inkomen in Eindhoven? 

Dan kan de huurprijs automatisch elke maand in mindering worden 

gebracht op uw uitkering. U hoeft de dienst maar een keer schriftelijk 

toestemming te geven, dan gebeurt de betaling voortaan vanzelf. Mocht de 

huurprijs veranderen, dan geven wij dat door aan de dienst, zodat het juiste 

bedrag wordt ingehouden. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor de 

juiste betaling. 

• Acceptgirokaart of telebankieren 

 U kunt de huurprijs ook betalen via een acceptgirokaart die wij u maande-

lijks toesturen. U ondertekent de kaart en stuurt deze op naar uw bank. 

Nog makkelijker is betaling via internet, met telebankieren. 

• Pinnen

 U kunt uw huurprijs ook komen betalen in de Trudowinkel. Maar pas op, 

niet contant. U kunt hier alleen met uw pinpas betalen. 

Problemen met betalen? 

Is het voor u echt een probleem om de huurprijs op tijd te betalen? Dan 

kunt u het beste direct contact opnemen met de medewerker klanten in de 

Trudowinkel. Hij of zij zoekt graag samen met u naar een oplossing voor het 

probleem. Misschien heeft u wel recht op huurtoeslag. Of mogelijk kunnen 

we u helpen met een betalingsregeling. 

Wat als u niet op tijd betaalt? 

• Herinnering en aanmaning 

 Als u de huurprijs niet op tijd - dus uiterlijk op de eerste dag van de 

maand - betaalt, krijgt u rond de 15e van de maand een herinnering.

 U kunt dan alsnog betalen, zonder verdere gevolgen. Doet u dat niet, 

dan volgt een aanmaning. Als u ook die aanmaning niet betaalt, 

moeten wij helaas de deurwaarder inschakelen. 

Voor het gebruik van uw huurwoning betaalt u elke maand huur. In 

het huurcontract staat welke huurprijs en stook- en servicekosten met 

u zijn afgesproken. Stook- en servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten 

voor verbruik van gas, water en elektriciteit, deelname aan een glas-

fonds, schoonmaakkosten, rioolontstopping en groenonderhoud.



St i ch t ing  Trudo

Postbus  360   5600  AJ  E indhoven  

T  (040 )  235  98  88

E  t rudo@trudo .n l   www. t rudo .n l

alles over de huurbetaling

• Deurwaarder 

 De deurwaarder zal namens Trudo de huurschuld innen. Mocht u na 

herhaaldelijke verzoeken van de deurwaarder uw huurachterstand niet 

betalen, dan kan de deurwaarder de rechter vragen om uw huurcontract 

te beëindigen of beslag te leggen op uw spullen. Dat kan betekenen dat 

uw woning wordt ontruimd. 

• Betalingsregeling

 Het is voor iedereen beter als de deurwaarder niet in actie hoeft te komen. 

Voor u en voor ons. Daarom kunt u voorkomen dat de deurwaarder wordt 

ingeschakeld, door een betalingsregeling met Trudo af te spreken. U kunt 

op onze website een formulier downloaden voor het aanvragen van een 

betalingsregeling. Bij een betalingsregeling tekent u een schuldbekentenis 

en vervolgens maken we samen afspraken over het betalen van uw 

huurschuld in termijnen. Wij bevestigen dat in een brief, zodat u precies 

weet wat de afspraken inhouden. Als u de afspraken niet nakomt, zullen 

we alsnog de deurwaarder moeten inschakelen. 

Overigens is een betalingsregeling geen recht. Onze medewerker klanten 

bepaalt of u voor een regeling in aanmerking kunt komen.


