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Onderwerp:BobSikkes Tvmakelaar Woontoeslag huren kopen WOZ-waarde corruptie passeren

Datum:Wed, 25 Feb 2015 10:19:41 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:Secretariaat <Secretariaat2@wbvbrederode.nl>, apeldoorn@vanbruggen.nl, info@flow.nu, nvantwisk@heemstede.nl, info@divosa.nl

Bobsikkes, TVmakelaar,  WBVbrederode,  Vanbruggen,  IASZ mw NvanTwisk, Divosa,

Bobsikkes,

https://www.youtube.com/watch?v=175jswvngn4

Mini-psychologie-cursus voor TVmakelaars:

Jongeren zijn 'verkeerd opgevoed voor de huidige economie'.

Zij zijn opgevoed in een tijdperk dat je eenvoudig 'iets moet bereiken'.

Studie, Werk, Huurhuis, Koophuis, Materialisme, Vakanties....

Jongeren hebben nooit geleerd te leven volgens de DNA-blauwdruk. 'Het leven zoals wij dit behoren te leven volgens de wetten van de Galaxy' is

verdwenen achter ICT en machtsmisbruik.

Je kan jongeren anders aanspreken. Dit leg ik uit in deze video.

Woontoeslag:

Huurtoeslag en Hypotheekrenteaftrek moeten worden samengevoegd in Woontoeslag.

Dit is een percentage van de WOZ-waarde, uitbetaald aan de Hoofdbewoner volgens de Gemeentelijke administratie.

Woontoeslag wordt toegekend voor huizen tot 300.000 euro.

Bij een hoog modaal inkomen, 4500 euro bruto per maand per huishouden van Hoofdbewoner.

Dan krijg je dat in Holland de Grondwet en Mensenrechtenverdragen weer worden toegepast....

en dat al het geld dat nu verdwijnt in 'Lobby & Huizenmarkt afbreken'.... terecht komt bij de huishoudens.

De huizenmarkt wordt een betrouwbare markt.

Het is 1 soort bureaucratie, veel overzichtelijker en goedkoper in uitvoering.

Nu woningcorperaties 8 tot 9 miljard te investeren hebben, moeten zij hiertoe worden gedwongen via een Huurhuizen-tvprogramma.

DesireeStokkel

___________________________________________________________________________________________________________________________

BobSikkes,

Huurhuizen tvprogramma

Elke week een andere woningcorperatie in beeld brengen.

Hoeveel huizen in het bestand zijn isoleerbaar voor een energiezuinige toekomst;

hoeveel niet?

Welke plannen zijn er voor de isoleerbare huizen?

Welke plannen zijn er voor de niet-isoleerbare huizen?

Hoe worden huurders geïnformeerd over deze plannen?

Welke bouwmaterialen moeten worden gebruikt voor isolatie?

Wat kost dit?

Hoe wordt huurverhoging voor isolatie berekend?

Hoe wordt deze huurverhoging doorberekend aan de huurder?

Krijgt een huurder Huurtoeslag na isolatie?

Wat gebeurt er met de huurtoeslag als kinderen 18 jaar worden?

Hoe groot is het risico dat een huurder de dure huurwoning niet meer kan betalen

zodra alle kinderen het huis uit zijn?

Wat doet de woningcorperatie om te voorkomen dat huurders in de schulden komen?

Zijn er voldoende goedkope huurhuizen in de regio?

Hoeveel goedkope huizen moeten erbij of eraf?

De renovatie voor Isolatie

Wie wordeningehuurd om de isolatie uit te voeren?

Vaste contracten met bedrijven

ZZP-ers

Uitzendkrachten
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Bouwtechnische ontwikkeling

Welk soort Huurhuis moet er voor de Toekomst worden gebouwd?

Standaard superdikke muren.

Vloer met draagvermogen van 250 - 300 kg per /m2

Een Apparaat-vrij huis

Welk soort bouwmaterialen moeten technisch beter ontwikkeld worden voor

energiezuinige huurhuizen? 

Rubberen tegels!   Tegels,  Tegels... Tegels...... Grotere platen zijn te zwaar!

Hoe ziet Nederland eruit als dit soort huurhuizen standaard zijn?

De eerste aflevering moet je opnemen in rijk Bloemendaal

Woningcorperatie WBVBrederode.

http://www.brederodewonen.nl/

Neem mijn zolder maar als standaard probleem van de week.

Vooral met het oog op een huur van ruim 600 euro, terwijl mijn dochter

16 jaar oud is.... en  ook het huis uitgaat .....

Dan blijf ik als 1-persoons WWB-persoon achter in een 600 euro huurhuis,

terwijl ik hiervoor geen / of zeer weinig Huurtoeslag krijg.

Ik leef dan constant in op het armoede-niveau van een wanbetaler in de

schuldsanering... als ik het al red....

 

Er zijn veel te weinig goedkope huurhuizen in deze regio!

Deze email publiceer ik op www.hollandsrechtenhuis.info

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061 jk bloemendaal

023 8887862

www.desireestokkel.nl

www.hollandsrechtenhuis.info

www.newlegalframe.com

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

when you don't want to receive emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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