INSCHRIJVINGEN BIJ DE VERSCHILLENDE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

Huren van een sociale woning
1. SOCIAAL VERHUURKANTOOR ONDERDAK
Huurt privé-woningen om ze nadien door te verhuren aan woonbehoeftige personen.
Op afspraak tussen 9u en 12u
Stationsstraat 13 A
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015 22 68 55
E-mailadres: info@svkonderdak.be
Website: www.svkonderdak.be

SVK Onderdak: maandag, woensdag en vrijdag (015/22 68 55)
OCMW Berlaar: 1ste donderdag (03/410 19 00)
OCMW Bonheiden: 4de dinsdag (015/50 04 10)
OCMW Duffel: 2de donderdag (015/31 12 02)
OCMW SKW: 3de donderdag (015/30 69 40)
OCMW Putte: 1ste dinsdag (015/76 78 80)

2. MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING van het kanton Heist-op-den-Berg
Heeft woningen en appartementen in de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte.
Plantijnlaan 2
Bereikbaar: elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
2220 Heist-op-den-Berg
2de dinsdag van 17u00 tot 19u00
Tel: 015 24 71 86
OCMW Putte: 2de en 4de donderdag van 9u30 tot 11u00
Fax: 015 24 26 80
E-mailadres: info@hkh.woonnet.be
Website: www.huisvestingheistputte.be

3. ZONNIGE KEMPEN
Heeft woningen en appartementen in de gemeenten Booischot, Pijpelheide en Berlaar.
Grote Markt 39
Bereikbaar: woensdag en vrijdag van 9u00 tot 11u30.
2260 Westerlo
namiddagen op afspraak
Tel: 014 54 19 41
2de donderdag van 17u00 tot 19u00 (op afspraak)
Fax: 014 54 19 51
E-mailadres: info@zonnigekempen.be
Website: www.zonnigekempen.be

4. VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL
Heeft woningen en appartementen in de gemeenten Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver.
Nieuwstraat 3
Bereikbaar: elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
2570 Duffel
van 13u00 tot 17u00 op afspraak
Tel: 015/30 79 90
Fax: 015/30 79 99
E-mailadres: info@volkswoningen.be
Website: www.volkswoningenduffel.be

Wat dient u mee te brengen bij een aanvraag tot inschrijving voor u en uw eventuele partner die
in dezelfde woning gaat samenwonen?

1. Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde) van u en uw eventuele partner
2. Bewijs inkomsten van de laatste zes maanden van u en uw eventuele partner:
- loonfiches
- uitkering ziekenfonds
- uitkering werkloosheid
- …
3. Attest invaliditeit (66% arbeidsongeschiktheid) → indien van toepassing
4. Attest dokter: geen trappen kunnen/mogen doen → indien van toepassing
5. Indien vereist: kopie van een diploma of attest Nederlandse taal
6. Overzicht effectief betaalde schuldaflossingen per maand over de laatste zes maanden
→ enkel van toepassing bij collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer
7. Uitspraak vrederechter (vonnis) of notariële overeenkomst in verband met:
- toewijzing/bezoekrecht van de kinderen
8. Documenten om te bewijzen dat u een woning nodig heeft:
- huurovereenkomst samen met bewijs storting huishuur (van de laatste maand)
- opzegbrief eigenaar
- attest transitwoning
- attest verblijf opvangtehuis
- attest LOI (lokaal opvanginitiatief)
- vonnis uithuiszetting
- onbewoonbaarverklaring
- …

Opgelet: op datum van inschrijving en toewijzing mag u geen woning en/of bouwgrond in eigendom bezitten!

Inkomensgrenzen voor toelaatbaarheid 2022

Wie
Alleenstaande zonder personen ten laste
Alleenstaande met een handicap
Andere
Extra per persoon ten laste

Inkomensgrens
25.850 euro
28.015 euro
38.773 euro
2.167 euro

