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WOONVEER
M A G A Z I N E

Beste huurders, 

Vorig jaar was er een fusie van 3 
huisvestingsmaatschappijen van 
Klein-Brabant.
Nu een jaar later, kan ik jullie 
vertellen dat ons personeel 
enorme inspanningen heeft 
geleverd om de extra werklast 
tot een goed einde te 
brengen. Daarvoor wil ik alle 
personeelsleden van Woonveer 
heel erg bedanken.
Door het aanwerven van 2 extra 
medewerkers kunnen we nu nog 
meer inzetten op een betere 
service die iedereen van jullie ten 
goede zal komen.
Onze doelstelling voor het 
komende jaar is er voor te zorgen 
dat de sociale woningen op 
een eerlijke, transparante, maar 
vooral op een snellere manier 
zullen worden toegewezen.
Daarnaast moet de vervanging 
en de renovatie van bepaalde 
huizen bovenop de prioriteitenlijst 
staan.

Ik wens jullie veel leesplezier, 
geniet van de feestdagen en 
alvast de beste wensen en een 
gezond 2020.

Ivan Van der Taelen
Voorzitter 

van de raad van bestuur

Palingstraat 48_101 • 2870 Puurs-Sint-Amands
T: 03 740 00 20 • www.woonveer.be
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Bij deze nieuwsbrief vind je de nieuwe huurprijsberekening voor 2020. Kijk de berekening 
goed na en lees aandachtig de toelichting. Er verandert vanaf 1 januari 2020 heel wat 
in de huurprijsberekening!
In de toelichting lees je waarop je moet letten bij het nazicht van de berekening.
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om onze dienst klantenrelaties te contacteren!

Je moet jouw huishuur voor elke 10e van de maand betalen. Vergeet dit niet, zeker in 
vakantieperiodes. 

Je kan jouw huishuur automatisch laten betalen. Dit heet een doorlopende opdracht. Via online 
banking of een bankautomaat kan je die zelf aanmaken. Of vraag je bank om hulp hierbij. Gebruik 
zeker ook het correcte OGM-nummer. Dat vind je terug op je huurprijsberekening.

Voor de huurders van het vroegere Gezellige Woningen: check even of je ondertussen op het 
correcte rekeningnummer betaalt. Er zijn nog steeds huurders die het rekeningnummer en het OGM-
nummer van Gezellige Woningen gebruiken. Deze zijn niet langer geldig!

Heb je het moeilijk om te betalen? Contacteer dan onze collega Jessica Van den bossche via 
klantenrelaties@woonveer.be of 03 740 00 20 (optie 2) We stellen dan samen een afbetalingsplan 
op. Zo blijf je toch in orde en vermijd je hoge huurachterstal. 

KORT
NIEUWS

BETAAL
JOUW HUUR
OP TIJD
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In onze vorige editie van Woonveer Magazine hebben we een uitgebreid overzicht gebracht van de 
projecten waar we momenteel aan werken. We geven graag een korte update van de projecten in 
uitvoering.

  MOLENVELDWEG

Het project in de Molenveldweg 
in Bornem (3 gekoppelde 
eengezinswoningen: 2 
woningen met 2 slaapkamers 
en 1 woning met 3 slaapkamers) 
vordert volgens planning. De 
ruwbouw is winddicht, de 
ramen zijn geplaatst en de 
gevel werd opgevoegd.
Deze woningen kunnen 
verhuurd worden vanaf mei 
2020. 

  PRINS ALBERTLAAN

De 4 appartementen in de 
Prins Albertlaan bevinden reeds 
in de afwerkingsfase. Deze 
appartementen
kunnen verhuurd worden vanaf 
maart 2020.

WOONVEER 
KLEIN-BRABANT 
(VER)BOUWT !
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  BLEEKSTRAAT

De 3 appartementen de  
Bleekstraat in Bornem zijn 
inmiddels verhuurd. We wensen 
de nieuwe huurders veel geluk 
in hun nieuwe woning!
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WE STELLEN GRAAG ONZE NIEUWE COLLEGA’S VOOR:

Koen Robberecht (rechts)
Koen versterkt sinds eind september 
de technische dienst van Woonveer 
Klein-Brabant. Hij volgt samen met 
Dennis Cleymans de projecten op. 
Wellicht spot je hem binnenkort op 
één van onze werven…

Patrick Quintelier (links)
Sinds begin november ondersteunt 
Patrick als “deskundige personeel 
en organisatie” de directie bij 
het dagelijks bestuur van onze 
maatschappij. 

NIEUWE
COLLEGA’S

Naar aanleiding van onze oproep in het vorige 
Woonveer Magazine om fijne buren eens in de 
bloemetjes te laten zetten, stuurden Giron en 
Paola Capozzi-Aerts ons een mailtje. Ze huren 
al vele jaren een woning in Liezele en hebben 
bovenste beste buren.
De familie Capozzi heeft het niet gemakkelijk met een zwaar gehandicapte zoon. Paola sukkelt zelf ook 
met de gezondheid… Maar de buren William en Ingrid staan altijd klaar om bij te springen. Ze helpen 
indien nodig bij de dagelijkse taken en staan altijd paraat om voor vervoer te zorgen. En uiteraard is er 
regelmatig tijd voor een gezellige babbel… 
We vermelden ook graag dat Ingrid vrijwilliger is bij de minder mobiele centrale. Een mooi engagement!
Buren die zeker een bloemetje verdienen dus. Van harte!

ZET JE BUREN 
IN DE 
BLOEMETJES
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Dat hangt ervan af waar je woont. Woon je in 
een huis? Of, woon je op een gelijkvloerse of 
de eerste bewoonde verdieping? Dan is het 
antwoord ja. Zorg ervoor dat de sneeuw snel 
weg is. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete. 

Hoe ruim je sneeuw? 
1. Verwijder de sneeuw met een sneeuwschop 

of harde borstel. 
2. Gooi strooizout. Je kan dit in de supermarkt 

of in een doe-het-zelfzaak kopen. Ook 
keukenzout kan. 

Kan je zelf geen sneeuw ruimen? Vraag dan 
hulp aan een buur of familie.

“MOET IK ZELF DE SNEEUW 
VOOR MIJN VOORDEUR 
RUIMEN?”

HET PERSONEEL, DE DIRECTIE EN HET PERSONEEL, DE DIRECTIE EN 
DE RAAD VAN BESTUUR VAN WOONVEER DE RAAD VAN BESTUUR VAN WOONVEER 

WENSEN JULLIE EEN GELUKKIG 2020!WENSEN JULLIE EEN GELUKKIG 2020!
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Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. We geven je een overzicht van de 
belangrijkste veranderingen.

  OPSPLITSING TUSSEN HUURDERS EN BIJWONERS
Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners. 

WIE IS HUURDER?
De volgende personen beschouwen we als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
• en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én 

mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan 
wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. Die persoon kan pas huurder 
worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw 
feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten. 

Wil een echtgenoot of wettelijke partner na de start van het huurcontract toetreden, dat moet hij/zij samen 
met de referentiehuurder voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, ook aan de inkomensvoorwaarde! 
Voldoen jullie samen niet, kan de echtgenoot of partner niet toetreden.

WIE IS BIJWONER?
Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Kinderen, inwonende ouders of 
andere familieleden zijn dus bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten. Dit wil onder andere zeggen dat, 
als de laatste huurder de woning verlaat, de bijwoners de woning ook moeten verlaten. Zij hebben geen 
woonrecht.
Bijwoners moeten niet voldoen aan de huurdersverplichtingen, moeten geen huurovereenkomst tekenen 
en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Het inkomen van bijwoners telt 
in sommige gevallen wel mee voor de berekening van je huurprijs.

  EINDE HUUROVEREENKOMST BIJ OVERLIJDEN
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het 
einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, zoals bijvoorbeeld kinderen, 
dan mogen zij nog minstens zes maanden de woning blijven wonen. Zij moeten dan wel een nieuwe 
overeenkomst afsluiten met Woonveer Klein-Brabant.

  DE HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar 
een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit document raadplegen. 
Je kan altijd de laatste versie lezen op www.woonveer.be.

  NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING 
Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering 
wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. We informeren je hierover in een aparte brief, die we samen 
met jouw huurprijsberekening bezorgen.

NIEUWE 
WETGEVING
SOCIALE HUUR

8



  HEB JE EEN WONING OF BOUWGROND?
Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland. 
Zelfs een gedeeltelijke eigendom bezitten mag niet.

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan ook geen woning of 
bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, 
zelfs niet een paar procent. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet 
langer.
 
Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? 
Dan geldt er een uitzondering. Je hoeft dan geen actie te ondernemen.

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je 
hierover vragen, contacteer ons dan via klantenrelaties@woonveer.be of kom langs op ons kantoor.

  VOORRANGSREGELS
Als je binnen Woonveer Klein-Brabant verhuist, heb je soms recht op een voorrang. Dit is bijvoorbeeld als je 
gezin te groot is voor je huidige woning. Vanaf 1 januari 2020 kun je alleen met voorrang verhuizen naar een 
grotere woning als dat komt doordat er door geboorte, adoptie of pleegzorg een extra persoon bij kwam in 
jouw gezin. Je krijgt geen voorrang meer als er iemand komt bijwonen en je woning hierdoor te klein wordt.

  JOUW WONING LATEN BEZICHTIGEN
Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je toestaan dat we jouw woning laten zien aan 
kandidaat-huurders of kandidaat-kopers. We spreken met jou af op welke momenten dit kan, maximaal 2 
keer 3 uur per week. 

  HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VERANDERINGEN?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via klantenrelaties@woonveer.be of 03 740 00 20 (optie 2).
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De winter staat voor de deur. Koud en snel donker buiten; gezellig en warm in jouw woning. We geven je een 
paar tips om deze winter goed voor jezelf en jouw woning te zorgen. 

  VERWARM SLIM 

Zet de verwarming lager in kamers die je niet veel gebruikt. Maar, zet je verwarming niet helemaal af. Hierdoor 
kan het water in de buizen bevriezen en kunnen de leidingen barsten. Laat de verwarming dus op een lage 
stand. 

Hou je verwarming vrij
Hou radiatoren vrij. Dan kunnen ze beter verwarmen. Bedek de radiatoren dus niet met allerlei zaken (kleren, 
dozen, kasten voor de radiator,…).
Wanneer er gordijnen over de radiatoren hangen, kan de warmte helemaal niet weg en verdwijnt deze via 
de ramen.

Kijk na of er genoeg water in het verwarmingstoestel is
De manometer moet steeds minimum 1 Bar tot maximum 1,5 Bar aangeven. Wanneer dit niet zo is en er zit 
onvoldoende druk op het toestel, valt het verwarmingstoestel automatisch uit. 

Vul het water zelf bij:
Je draait de twee bijvulkranen open (deze zijn meestal rood). Hou de manometer in de gaten. Staat de 
meter tussen 1 en 2 Bar? Draai de beide kranen dan terug dicht. Als je vaker dan twee keer per jaar moet 
bijvullen, moet je dit melden.

TIPS VOOR
EEN WARME WINTER

 Bijvulkraantjes Externe manometer (zwarte wijzer Manometer op de ketel 
  geeft meting, rode wijze is maximum ) (grijze zone is ok)
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Let op! Vergeet niet om de radiatoren enkele keren (bij start herfst en winter) te ontluchten om een goede 
circulatie -en dus goede warmte- te verkrijgen.

Een sleutel om te ontluchten kan je krijgen bij Woonveer Klein-Brabant.

  BLIJF VERLUCHTEN 

Ook al is het koud buiten, toch moet je in de winter goed verluchten. Frisse lucht doodt bacteriën. Zet ramen elke 
dag minstens 10 minuten open. Zorg ook dat er altijd voldoende verluchting is bij het verbrandingstoestel. Hou 
ventilatieroosters open. Zo voorkom je CO-intoxicatie.  

Slaapkamer:
Verlucht de slaapkamer elke dag en zorg voor een minimale temperatuur van 17° gedurende enkele uren 
per dag.

Wist je dat een volwassen persoon tot 1 liter vocht uitademt tijdens het slapen? 
Verwijder dus steeds de dekens van het bed en leg er ook geen kleren op.

Woonkamer:
Zet de verluchtingsroosters in de ramen altijd open en droog was niet in de woonkamer. Heb je geen 
verluchtingsroosters, zet dan je raam op een kier.

Wist je dat mensen vaker ziek worden van een slecht verluchte woning dan van een koude ruimte? Zorg 
dus voor een gezond leefklimaat in jouw woning.

Badkamer:
Zet verluchtingsroosters altijd open. Na het douchen staat het raam best minstens 2 uur op een kier. 

Vervang je douche- en badgarnituur regelmatig. Badborstels- en sponzen blijven vaak langer vochtig en 
dit is een prima basis voor schimmel om te groeien. Was je badmat regelmatig. Laat geen vochtige spullen 
rondslingeren in de badkamer. Doe natte handdoeken en kleding meteen in de wasmachine of hang 
deze te drogen.

Keuken:
Gebruik steeds de dampkap bij het koken. Laat de dampkap na het koken minstens 15 minuten aan.

Wist je dat, wanneer je een blad papier tegen de dampkap houdt, dit papier moet blijven hangen? Lukt 
dat niet? Maak dan de dampkapfilter proper. 

Val je tijdens de winterperiode (van oktober tot en met april) in 
het weekend of tussen Kerst en Nieuwjaar zonder verwarming 
of warm water, dan begrijpen we bij Woonveer Klein-Brabant 
dat je graag zo snel mogelijk geholpen wordt.
We vragen je dan om ons te bellen op het nummer 
03 740 00 20 (kies optie 1) en een bericht in te spreken op ons 
antwoordapparaat. Daarna kan je zelf naar de firma Airconsult 
uit Bornem bellen om een afspraak te maken. Je kan hen 
bereiken op het nummer 03 889 11 11. 

Let op: je moet de factuur zelf betalen als je in de week of 
tijdens de warmere periodes toch zelf naar een hersteller belt. 

DEFECTE VERWARMING 
WINTERPERIODE
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OPENINGSUREN LOKET PUURS 
Sociaal Huis Puurs - Palingstraat 48_101 - 1e verdieping
 Dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag  van 9u tot 12u
 Om de 2 weken op woensdag  van 16u tot 18u30 (even weken)

OPENINGSUREN LOKET BORNEM 
Sociaal Huis Bornem – Broekstraat 40B
 Maandag- en donderdagvoormiddag  van 9u tot 12u

OPENINGSUREN LOKET SINT-AMANDS 
Gemeentehuis St-Amands – Livien Van der Looystraat 10
 Om de 2 weken op woensdag  van 13u30 tot 16u (oneven weken)

TELEFONISCH
 Elke werkdag  van 9u tot 12u - 14u tot 16u

Inschrijvingen voor koopwoningen en aanvragen voor de Vlaamse Woonlening enkel op afspraak!

Let op!
Van 24 december tot en met 3 januari is het kantoor van Woonveer Klein-Brabant gesloten.

TECHNISCHE MELDINGEN 
Telefoonnummer (algemeen): 03 740 00 20 (optie 1)
E-mail: onderhoud@woonveer.be

PRAKTISCHE 
INFORMATIE


