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Infoavond ‘Verhuur jouw woning zonder 
zorgen’

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Herman Vijt, Burgemeester Hamme

• Woningkwaliteit en het conformiteitstattest: waaraan moet mijn woning 
voldoen? Mevr. Natascha Rogiers, Wonen Vlaanderen

• Energiebesparende maatregelen en (verhoogde) premies. Dhr. Jan Ryckaert,
vzw Den Azalee

• De Vlaamse energielening. Dhr. Michel De Meersman, BEA vzw

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Bert Dult, SVK 
Woonaksent
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Herman Vijt, Burgemeester Hamme

• Woningkwaliteit en het conformiteitstattest: waaraan moet mijn woning 
voldoen? Mevr. Natascha Rogiers, Wonen Vlaanderen

• Energiebesparende maatregelen en (verhoogde) premies. Dhr. Jan Ryckaert,
vzw Den Azalee

• De Vlaamse energielening. Dhr. Michel De Meersman, BEA vzw

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Bert Dult, SVK 
Woonaksent

Woningkwaliteit: 
aandachtspunten voor 
verhuurders en 
eigenaars

Hamme, 30 november 2017
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Woninghuurwet

Artikel 2 Woninghuurwet

Bij aanvang huurcontract 
moet woning voldoen 

aan elementaire 
vereisten van veiligheid, 

gezondheid en 
bewoonbaarheid

Huurder dan ontbinding 
eisen of uitvoering van 

werken

Vrederechter kan 
verminderde huurprijs 

opleggen

Vlaamse Wooncode

Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode (en ook artikel 23 grondwet) :

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.”

= aangepaste woning

= goede kwaliteit

= behoorlijke woonomgeving

= betaalbare prijs

= woonzekerheid
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• Oppervlakte
• Sanitaire voorzieningen en keukenfuncties
• Isolatie en verwarmingsmogelijkheden
• Ventilatie, verluchting en verlichting
• Elektrische installatie
• Gas- en stookolie-installaties
• Stabiliteit
• Energetische prestaties
• Toegankelijkheid
• Brandveiligheid

Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode  (VWC) legt 
minimale normen vast op het vlak van (o.m.):

Concrete uitwerking door Vlaamse regering (via besluit) 
in een technisch verslag en technische handleiding

Technisch verslag
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Technische richtlijnen 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument‐aan‐de‐slag‐met‐het‐technisch‐verslag

Wie onderzoekt?

de woningcontroleurs van Wonen-
Vlaanderen

de woningcontroleurs aangewezen 
door de burgemeester
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Wanneer wordt een woning onderzocht?

Aanvraag 
conformiteitsattest
door de verhuurder

Aanvraag 
tussenkomst in de 
huurlast door de 

huurder 
(huursubsidie) – CA 

is verplicht

Vooronderzoeken in 
kader van 

inhuurname door een 
sociaal 

verhuurkantoor 
(SVK) – CA is 

verplicht

Naar aanleiding van 
een klacht door de 

bewoner of een 
andere 

belanghebbende

Wat wordt onderzocht?

Onderscheid zelfstandige woning 
en niet-zelfstandige woning
• Niet-zelfstandige woning (kamer): keuken 

en/of toilet en/of bad/douche ontbreekt én
de ontbrekende functie(s) word(t)(en) 
gemeenschappelijk aangeboden

• Zelfstandige woning : er zijn geen 
gemeenschappelijke voorzieningen
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Oppervlaktenormen

enkel woonlokalen (living, keuken, slaapkamers) van 
minstens 4 m²

Plafond minstens 2,20 m hoog (met afwijkingen voor 
hellende daken)

Minimum zelfstandige woning : 18m² - niet-zelfstandige 
woning : 12m²

indien < minimum : ongeschikt

Bezettingsnorm zelfstandige woning 

Algemene comforteisen ‐ Sanitair

Een werkend toilet, afgesloten van woonkamer of 
keuken.

Een lavabo, bad of douche, voorzien van warm en koud water

Alle afvoeren zijn aangesloten op afvoerleidingen en 
voorzien van een geurafsluiter.

De badkamer en toilet zijn vorstvrij.
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Algemene comforteisen ‐ Sanitair

Er is plaats voor een kooktoestel of energievoorziening aanwezig.

Een gootsteen, voorzien van warm en koud water + drinkbaar water

Alle afvoeren zijn aangesloten op afvoerleidingen en voorzien van een 
geurafsluiter.

De hoofdkraan van het water is te allen tijde bereikbaar voor de bewoners

Algemene comforteisen ‐ Keuken
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Algemene comforteisen ‐ Keuken

Elektriciteit

min. 1 stopcontact in leef- en slaapkamer

min. 2 vrije, geaarde stopcontacten in de keuken

In elk woonlokaal en sanitair lokaal moet een lichtpunt zijn

De bewoner moet beschikken over een voor hem toegankelijke zekeringkast, 
afgesloten en voorzien van verliesstroomschakelaar(s 
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Elektriciteit

In vochtige lokalen is elektrische veiligheid van levensbelang :

Geen elektrische toestellen boven of in de onmiddellijke omgeving van bad of 
douche. 

De verlichting dient spatwaterdicht te zijn of te werken op zeer lage spanning.

Elektriciteit
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Verwarming

Indien er geen centrale verwarming aanwezig is :

• ofwel moet een aansluiting op een veilige bruikbare rookgasafvoer mogelijk 
zijn,

• ofwel moet een afzonderlijke elektrische stroomkring voorzien zijn voor de 
aansluiting van elektrische verwarmingstoestellen.

In de leefruimte moet de veilige plaatsing van een vast verwarmingstoestel 
mogelijk zijn:

De bewoner moet zelf zijn verwarming eigenhandig kunnen regelen en de 
continu werking ervan dient gegarandeerd te zijn.

Luchtkwaliteit

Verluchting / ventilatie:

Aanvoer én afvoer van lucht is noodzakelijk voor 
een goede luchtkwaliteit.

• Opengaande ramen
• Verluchtingsroosters
• Ventilatiesysteem

In alle woonlokalen, alsook in badkamer en toilet 
moet er een verluchtingsmogelijkheid zijn.

Rechtstreeks uitmondend in de buitenlucht 
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Licht

Natuurlijk licht  (= daglicht):

Noodzakelijk in woonlokalen   (= leef- en slaapkamers)

Richtnorm: totale glasoppervlakte in lokaal = 1/12 van 
de netto-vloeroppervlakte lokaal.

Daklichten komen mee in aanmerking

Enkel dakkoepels in leefruimte is onvoldoende

Kelderwoningen: plafond minimum 1m boven maaiveld

Studio in de kelder 
ingericht

CO‐risico

Voornaamste oorzaken:

Onvoldoende toevoer van verbrandingslucht

Slechte afvoer van verbrandingsgassen (schoorsteen)

Beschadigde toestellen

Verkeerd gebruik toestellen

Belangrijk: regelmatig en goed onderhoud van installatie 
+ juist gebruik
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Vocht

Zowat de grootste oorzaak van schade aan gebouwen.

Nadelig voor de gezondheid van de bewoners

Trappen, overlopen en borstweringen

Trappen, overlopen en borstweringen moeten veilig en 
stabiel zijn.

De trap mag niet te steil zijn.

Hij moet voorzien zijn van een stevige leuning.
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Trappen, overlopen en borstweringen

De borstwering bij ramen vanaf de 1e verdieping dient 
80cm hoog te zijn.

De balustrade aan een balkon dient 80cm 
hoog te zijn.

De balustrade moet voldoende stevig en 
afsluitend zijn.

Rookmelders

Op elke bouwlaag moet een rookmelder aanwezig zijn.

Ook in de kelder of zolder moet een rookmelder 
hangen.
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Rookmelders – welke woningen?

Woningen met huurcontract na 31/12/2012

Specifiek voor studentenwoningen: vanaf 1 oktober 2014 uitgerust met 
een rookmelder.

Nieuwe woningen van na 31/12/2012

Bestaande woningen met bouwvergunning 
aangevraagd na 31/12/2012

Een gefaseerde invoering van de verplichting voor de 
bestaande huurcontracten

Rookmelders – Gefaseerde invoering voor bestaande contracten

Sociale woningen

Private huurwoningen

Ouderdom sociale woning Rookmelders 
verplicht ?

Gebouwd  voor 1980 JA

Gebouwd vanaf 1980 Vanaf 01/01/2017

Ouderdom private 
huurwoning

Rookmelders 
verplicht?

Gebouwd vóór 1945 JA

Gebouwd na 1945 Vanaf 01/01/2019
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Dakisolatie

• R-waarde dakisolatie minstens 0,75m² K/W   (+/- 4 cm isolatiemateriaal)

Van toepassing op alle eengezinswoningen, studio’s en 
appartementen

• Vanaf 2020 : geen dakisolatie = 15 strafpunten en woning ongeschikt.

Het ontbreken van dakisolatie geeft aanleiding tot 
strafpunten op TV (progressief, gefaseerd).

Controle via EPC-certificaat of visuele vaststellingen

Conformiteitsattest

Positief instrument 

Attesteert dat woning conform is (< 15 punten + geen 
veiligheids en/of gezondheidsrisico’s) 

• Gemeenteraad kan kortere termijn bepalen

Is in principe 10 jaar geldig

Kan worden opgelegd (voor bepaalde categorieën van 
woningen) via een gemeentelijke verordening

Wordt afgeleverd door Wonen-Vlaanderen bij een 
aanvraag tot huursubsidie en bij vooronderzoek i.k.v. 
inhuurname door SVK
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Conformiteitsattest

Kan door elke verhuurder spontaan worden 
aangevraagd 

Aanvraag is verplicht voor opheffen van besluit 
ongeschiktheid of onbewoonbaarheid

Gemeente kan vergoeding vragen (max € 62,5)

Beslissing binnen 60 dagen na aanvraag

Beroep bij Wonen Vlaanderen

Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

• Stap 1-3: GEMEENTE
• Opstart procedure na 

melding/klacht/eigen initiatief

• Onderzoek ontvankelijkheid, evt. 
vooronderzoek

• Verzoek conformiteitsonderzoek en 
advies aan Wonen-Vlaanderen
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Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

Stap 4-5: WONEN-VLAANDEREN

• Conformiteitsonderzoek (OTP)

• Advies aan burgemeester op basis van verslag 
OTP

Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

Stap 6-8: GEMEENTE

• Betrokkenen horen (evt. hercontrole woning)
• Beslissing burgemeester

Termijn van orde tussen start 
en besluit: 3 maanden Beroepsmogelijkheid bij 

minister
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Gevolgen besluit O/O voor de eigenaar

Opname Vlaamse inventaris (VIVOO )

Na 1 jaar heffing verschuldigd tenzij vrijstelling/opschorting

 minimumheffing na 1 jaar = € 1980 (+ eventueel opcentiemen), 
jaarlijks verhoogde heffing

Verder verhuren/ter beschikking stellen/te huur stellen is strafbaar

 !! LET WEL :  een besluit houdt geen ontbinding van 
de huurovereenkomst in (via onderling akkoord of 
vrederechter)

Opheffing besluit en schrapping VIVOO na afgifte CA

https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren
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Wonen Oost-Vlaanderen

Adres : 
Wonen Vlaanderen
VAC – Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

Email: Telefoon:
Woningkwaliteit.oostvlaanderen@vlaanderen.be 1700

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Herman Vijt, Burgemeester Hamme

• Woningkwaliteit en het conformiteitstattest: waaraan moet mijn woning 
voldoen? Mevr. Natascha Rogiers, Wonen Vlaanderen

• Energiebesparende maatregelen en (verhoogde) premies. Dhr. Jan Ryckaert,
vzw Den Azalee

• De Vlaamse energielening. Dhr. Michel De Meersman, BEA vzw

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Bert Dult, SVK 
Woonaksent
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Sociale Energie-Efficiëntie Projecten.
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Wat doen wij?  Projectpromotor SEEP

Sociale Energie Efficiëntie Projecten = 
• De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren.
• Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge 

premies voor 
• sociale dakisolatieprojecten,
• sociale beglazingsprojecten
• sociale spouwmuurisolatieprojecten

• Verhoogde tegemoetkoming door promotor
• meer info: http://www.energiesparen.be/sociale_energiepremies

Wat doen wij?  Projectpromotor SEEP

Voorwaarden:
• enkel huurwoningen van 

• particuliere eigenaar 
• sociaal verhuurkantoor 
• OCMW
• lokaal bestuur (dus van sociale huisvestingsmaatschappij niet)

• verhuurd aan mensen van de doelgroep (1 van 9 categorieën: zie lager)

• basisenergiescan vooraf, opvolgscan optioneel
• netbeheerder werkt enkel samen met projectpromotor
• De premie moet aangevraagd worden voordat de werken uitgevoerd 

worden
• verhuurder moet bereid zijn om ev. restbedrag te betalen 
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Wat doen wij? Projectpromotor SEEP

Projectpromotor geeft volledige trajectbegeleiding en 
financiële ondersteuning: 

1. Technische begeleiding en ev. uitvoering 
• Begeleiding ~= opvolgscan (type 2)
• Uitvoering: door projectpromotor of andere aannemer

2. Sociale begeleiding: 
• Akkoord huurder + ev. afspraken opruim zolder
• Akkoord verhuurder:

- moet ev. restbedrag betalen
- engagement bescherming huurder (huurprijs niet  

verhogen, geen opzeg voor einde huurperiode)

Wat doen wij? Projectpromotor SEEP

Projectpromotor geeft volledige trajectbegeleiding en 
financiële ondersteuning: 

3. Financiële ondersteuning:
• Verhoogde tegemoetkoming SDIP/SMIP/SGIP regelen bij 

netbeheerder via aanvraagformulier
• Verhuurder informeren over: 

- 6% BTW vr renovatie
- lening aan 2% of 0% bij FRGE
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Wat doen wij? Projectpromotor SEEP

Rekenvoorbeeld financiële ondersteuning - SDIP:
• Kostprijs dakisolatie (opp: 75m², Rd = 4,5 ~ 16 à 18cm)

• = 12€/m² materiaal + 13 €/m² plaatsing
• = 1.988 € incl. 6% BTW. 

• Premies: 
• sociale dakisolatie = 20 €/m² = 1500 €
• + ev. provinciale of gemeentelijke premie? 
• = 1.500 €.

• Restbedrag verhuurder = 1.988 – 1.500 = 488  €
• + ev. renteloze lening aan 0% via de LE FRGE.

Wat doen wij? 
Dakisolatie
• het hellend dak isoleren

• als de ruimte nadien 
bewoond wordt 

• of de zoldervloer isoleren
• als de zolder niet 

bewoond wordt

Bron: www.livios.be Bron: www.livios.be

 Inclusief voorbereidende en afwerkingswerken (terug beloopbaar 
maken, zolderluik mee isoleren, …) 
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1.2. Wat doen wij? 
Dakisolatie met kwaliteitsgarantie
 Investering met kortste terugverdientijd
 tot 30% besparing op energiekost
… als goed uitgevoerd !

 Iedere doelgroepwerknemer volgt opleiding 
theorie en praktijk i.s.m. VDAB

 Volgens kwaliteitskader Energiesnoeiers

 Prijsgunstig dankzij groepsaankoop v. KOMOSIE
 I.s.m. bouwsector: 

 Elke ES-organisatie heeft akkoord met de lokale bouw-
afdeling i.f.v. aanvullendheid en wederzijdse samenwerking

Bron:KOMOSIE

SEEP & gratis energiescan voor de 
prioritaire doelgroep
Wie hoort bij de prioritaire doelgroep 
(9 categorieën)?
Cat 1. Beschermde afnemers: genieten de sociale 

maximumprijzen voor gas en elektriciteit 
 tussen de 200.000 en 230.000 personen in Vlaanderen

Cat 2. Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of 
elektriciteit bij Lokale Adviescommissie (LAC) werd 
ingediend  ± 22.500 personen in Vlaanderen
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Cat 3. Personen met een actieve budgetmeter (aardgas- of 
elektriciteit)

Cat 4. Personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming ikv verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkering

Cat 5. Personen die huren bij een SVK 
 ± 140.000 personen in Vlaanderen
!Huurders van SHM komen NIET in aanmerking voor SEEP, 
wel voor de gratis energiescan!

Cat 6. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen 
lager dan 30 060 euro

Cat 7. Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve
schuldregeling genieten

Cat 8. Personen die door het OCMW sociaal of budgettair 
begeleid wonen wegens betalingsmoeilijkheden

Cat 9. Huurprijs onder de 462,74 euro (of 512,74 euro in de 
Vlaamse centrumsteden of Vlabinvest-gebied) Vlaamse 
centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, 
Sint-Niklaas en Turnhout. Het Vlabinvest-gebied omvat alle 
gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook 
Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. 
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Samenvatting voorwaarden:
• huurwoningen bij de zwakste doelgroep 

• = 9 categorieën
• alle huurwoningen behalve SHM (dus huurwoningen van 

particuliere eigenaar, SVK, OCMW of lokaal bestuur)
• Natuurlijke personen met een geregistreerde 

huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een 
huurprijs van maximaal 462,5 euro per maand (of 512,5 
euro per maand in centrumsteden of Vlabinvest-gebied).

Sociaal Energie Efficiëntie Project 2018

Sociaal Energie Efficiëntie Project 2018
Gegevens projectpromotoren:

VZW Den Azalee Goed wonen Dendervallei
Heistraat 115 9100 SN Langestraat 173c 9240 Zele
03 778 69 03 052 44 70 77
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Herman Vijt, Burgemeester Hamme

• Woningkwaliteit en het conformiteitstattest: waaraan moet mijn woning 
voldoen? Mevr. Natascha Rogiers, Wonen Vlaanderen

• Energiebesparende maatregelen en (verhoogde) premies. Dhr. Jan Ryckaert,
vzw Den Azalee

• De Vlaamse energielening. Dhr. Michel De Meersman, BEA vzw

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Bert Dult, SVK 
Woonaksent
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Vzw BEA het stedelijk energiebedrijf van de stad Aalst
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VZW BEA :

 Autonoom 
gemeentebedrijf voor alle 
energie gerelateerde 
projecten (start medio 
2010)

 Partners: stad Aalst, 
OCMW Aalst, de 
Kringwinkel‐
Energiesnoeiers.

 Onder voorzitterschap van 
schepen Ann Van de Steen, 
bevoegd voor energie.

Waar staat vzw BEA voor ?
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KLANTVRIENDELIJK
CORRECT

ACTIE
PERSOONLIJKE BENADERING

KWALITEIT

DAKISOLATIEPROJECT

ONTZORGING

GROEPSAANKOPEN

KLIMAATNEUTRAAL

Vlaamse Energielening
Informeren en stimuleren van energiemaatregelen
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Sinds oktober ‘15 uitbreiding 
van het werkingsgebied met 
Dendermonde, Wetteren, 
Wichelen, Laarne, Berlare, 
Buggenhout, Lebbeke, 
Hamme en Zele.

Energieleningen :

Momenteel : 

Rentevoet 2 %

Max. 15,000 EUR

Terug te betalen binnen 8 
jaar

Doelgroep 10 jaar

Aalst en Dendermonde 
renteloos!
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Groepsaankopen
Informeren en stimuleren van energiemaatregelen

Reeds uitgevoerd :

• Dakisolatieproject : 430 daken of 
> 26.000 m2 = ontzorgingstraject

• 3edities PV‐panelen + 
Zonneboiler : 500 installaties

• 2 edities elektrische fietsen : 
250 fietsen

• Nieuw: Spouwmuur, 
pelletkachels, ledverlichting en 
Hoogrendementsketels
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Dakisolatieproject (DIPA)

• Dakisolatieproject : 430 daken of 
> 26.000 m2 = ontzorgingstraject

• Vrijblijvend aangeven dat je 
geïnteresseerd bent;

• Volledige procedure schiet in 
gang; 

• Afspraak voor opmeting / 
opmaak offerte; 

• Voordelen : degelijke materialen, 
correcte plaatsing, scherpe prijs.
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Screening energiefactuur
Inschrijven tem 8/2/2017

• Loket voor groepsaankoop 
Groene Stroom Prov. O.‐Vl.
Vanaf 27 november opnieuw 
inschrijven.

• Jaarlijks honderden mensen 
die hiervoor bij ons 
langskomen;

• Besparing van 150 tot 400 
EUR op jaarbasis mogelijk;
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• V‐test kan ten allen tijde ‐
minstens even interessant.

• Enkel recente 
afrekeningsfactuur nodig

Burgemeestersconvenant
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Belangrijke partner en mede‐
uitvoerder van het goed‐
gekeurde klimaatactieplan. 

• Informatie en sensibilisering 
via campagne 
“Aalst aan Zee”

• Intensieve samenwerking 
met de dienst Leefmilieu en 
Klimaatcoach 

• Overleg met de lokale 
stakeholders 

• Stadslab en klimaatbeurs

Het team…
Ondersteunende stadsdiensten + Raad van Bestuur
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Vzw BEA
Werf 9
Te Aalst

0800/93 030

www.vzwbea.be
www.facebook.com/vzwbea

Energiehuis Interwaas

Voor woningen gelegen in Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, 
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster

Interwaas

Lamstraat 113

9100 Sint-Niklaas

T. 03 780 52 00 

Mail: energieleningen@interwaas.be

Website: www.interwaas.be/vlaamse-energielening

Langskomen kan, maar enkel op afspraak op dinsdag of vrijdag! 
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• Dak-, (spouw)muur-, vloerisolatie & hoogrendementsbeglazing

• Inschrijving via www.waaslandklimaatland.be/groepsaankopen

• Geselecteerde aannemer neemt contact op (binnen 5 werkdagen), 
komt langs en maakt vrijblijvende offerte op

• Impact vzw controleert de offerte en bezorgt overzicht van premies 
en belastingvoordeel

• Doel: ontzorging en kwaliteit aan scherpe prijs

• Voor inwoners van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, 
Zwijndrecht 

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Herman Vijt, Burgemeester Hamme

• Woningkwaliteit en het conformiteitstattest: waaraan moet mijn woning 
voldoen? Mevr. Natascha Rogiers, Wonen Vlaanderen

• Energiebesparende maatregelen en (verhoogde) premies. Dhr. Jan Ryckaert,
vzw Den Azalee

• De Vlaamse energielening. Dhr. Michel De Meersman, BEA vzw

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Bert Dult, SVK 
Woonaksent
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Woonaksent VZW

Promotiecampagne Oost‐Vlaanderen 
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Wie zijn we?

• Vlaamse organisatie

• Actief in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme en Waasmunster

• Gevestigd te Dendermonde (Gentsesteenweg 1)

• Niet: Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM)

• 155 woningen verhuurd op 01/01/2018 

• Huren woningen op de private huurmarkt 
(hoofdhuurcontract)

• Verhuren woningen aan minder gegoede gezinnen 
en alleenstaanden (onderhuurcontract)

• Verhuren gebeurt via een wachtlijst met een 
specifiek puntensysteem

• Voor eigenaars: verhuren zonder zorgen

Wat doen we?
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• Stipte betaling van de maandelijkse huur

• Geen papierwerk

• Uw woning is verzekerd

• Uw woning wordt onderhouden

• Toezicht via huisbezoeken

• In geval van huurderschade: zekerheid van herstelling

• Klusjesdienst

• Premies

• Gratis werking

Wat zijn de voordelen?

• Een kwaliteitsvolle woning (Vlaamse Wooncode)

• Een contract van 9 jaar

• Geen huurwaarborg

• Een redelijke huurprijs

Wat vragen wij van u?
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• In Hamme: verhuring van 26 woongelegenheden (7 
huizen, 19 appartementen)

• Waasmunster zal aansluiten bij SVK Waasland (Sint‐
Niklaas) vanaf 2018

• Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe woningen om 
in te huren!

Tot Slot

SVK Woonaksent VZW

Sociaal Huis Dendermonde

Gentsesteenweg 1

9200 Dendermonde

info@woonaksent.be

052 / 37 85 73

www.woonaksent.be

Contactgegevens
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Infomarkt


