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Sociale kaart Dinkelland Tubbergen > Wonen en huishouden > Op jezelf (gaan) wonen > Huren voor
jongeren

Wil je een woning huren?
Kijk voor huurwoningen op Funda Huur of bij makelaars in de regio. Zoek je een sociale huurwoning? Die
vind je bij Mijande Wonen of bij Woningstichting Tubbergen. Je moet dan wel ingeschreven staan bij de
woningcorporatie. Kijk op de websites voor meer informatie. Adressen van makelaars vind je op de website
Wonen van jouw gemeente.

Mijande Wonen
www.mijande.nl/ik-zoek-een-woning [1]

Wonen in Dinkelland
www.dinkelland.nl/wonen [2]

Wonen in Tubbergen
www.tubbergen.nl/wonen [3]

Woningstichting Tubbergen
Waldeckstraat 1
7651 EE Tubbergen
054 662 23 12 [4]
www.wstubbergen.nl [5]

Wil je reageren op een woning van een woningcorporatie?
Zorg dat je staat ingeschreven. Zo vergroot je je kansen op een woning.
Schrijf je in bij Mijande Wonen voor de gemeente Dinkelland. Voor de gemeente Tubbergen moet je je
inschrijven bij Woningstichting Tubbergen.

Mijande Wonen
www.mijande.nl/ik-zoek-een-woning [1]

Woningstichting Tubbergen
Waldeckstraat 1
7651 EE Tubbergen
054 662 23 12 [4]

www.wstubbergen.nl [5]

Kun je geen woning via de woningcorporatie vinden?
Op websites als Pararius en de Huislijn vind je huurwoningen bij makelaars en particulieren. Je kunt ook
naar een makelaar gaan. Soms zijn hier extra kosten aan verbonden. Lees daarom eerst de voorwaarden. Je
kunt ook proberen van woning te ruilen.
Kijk ook op de pagina Wonen van jouw gemeente voor makelaars in de regio.

Wonen in Dinkelland
www.dinkelland.nl/wonen [2]

Wonen in Tubbergen
www.tubbergen.nl/wonen [3]

Direct Wonen
www.directwonen.nl [6]

Funda - huurwoningen
www.funda.nl/huur [7]

Huislijn
www.huislijn.nl [8]

Pararius
www.pararius.nl [9]

Huislijn
www.huislijn.nl [8]

Pararius
www.pararius.nl [9]
Sociale kaart Dinkelland Tubbergen is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
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