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SCHULDEN?

AARZEL NIET OM ONS TE
CONTACTEREN

WACHT ER NIET MEE!

Als je je huur niet betaalt, kan je je woning
verliezen.

Greet Croon (gc@hkh.vlaanderen)
Hoofd huurdersadministratie en
bewonerszaken
Stijn Wyns (sw@hkh.vlaanderen)
Dienst bewonerszaken

Pak het probleem snel aan. Zo vermijdt je
gerechtelijke procedures en onnodige extra
gerechtskosten.

Nikki Wouters (nw@hkh.vlaanderen)
Dienst bewonerszaken

Aarzel niet om ons te contacteren.
Wij zoeken samen met jou naar een oplossing.
IK KRIJG MIJN SCHULDEN NIET BETAALD
Neem zo snel mogelijk contact op met het
OCMW van jouw gemeente:
OCMW Heist o/d Berg:
Stationsstraat 2, 2220 Heist o/d Berg
015/24.93.50
OCMW Putte:
Gemeenteplein 1, 2580 Putte
015/25.83.63

PLANTIJNLAAN 2, 2220 HEIST O/D BERG
TEL: 015/24.71.86
Openingsuren:
- maandag t.e.m. vrijdag: 9u00–12u00
- maandagnamiddag op afspraak
- elke 2e dinsdag van de maand: 17u00–19u00
- elke 2e en 4e donderdag van de maand
zitdag bij OCMW Putte: na afspraak

HUUR BETALEN
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MIJN HUUR BETALEN
WANNEER BETAAL IK MIJN HUUR?
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VOORBEELDEN
HUURBEREKENING

Vóór de 10de van elke maand op het
rekeningnummer: BE84 7885 4270 7359

✓ Je hebt steeds de mogelijkheid om je
situatie te komen bespreken. Zo kunnen
wij samen met jou een haalbaar
afbetalingsplan afspreken.

WELKE MEDEDELING?
Vul op de overschrijving als mededeling alleen
jouw OGM-nummer in.

✓ Wanneer je geen contact opneemt, zal je
een 1ste herinneringsbrief ontvangen.
Wanneer je niet reageert, krijg je nog een
2de en 3de herinneringsbrief.

Het OGM-nummer vindt je rechts bovenaan
uw huurberekening (000/...../....)
HOE KAN IK BETALEN?

HOE KAN IK BETALEN?

Naast deze 3 herinneringsbrieven zal de
dienst bewonerszaken je proberen te
contacteren via huisbezoeken, e-mail,
telefonisch of via een afspraak op bureel.
Het OCMW wordt steeds op de hoogte
gebracht.
✓ Als wij na de 3de herinneringsbrief geen
afspraken kunnen maken, word je dossier
overgemaakt aan onze advocaat. Dit zal
leiden tot een procedure bij het
Vredegerecht. Wij raden aan om hier
naartoe te gaan. Dit is de laatste
mogelijkheid om een afbetalingsplan af te
spreken.

✓ Wanneer je zelf maandelijks je huur
overschrijft op onze rekening, kan je
hiervoor
overschrijvingsformulieren
vragen.
✓ Uitzonderlijk kan je ook cash komen
betalen op ons bureel.

IK KAN MIJN HUUR NIET BETALEN
✓ Neem onmiddellijk contact op met onze
dienst
bewonerszaken.
(voor
de
contactgegevens zie achteraan deze
folder)

Als je later dan de 10de van de maand betaalt,
heb je huurachterstal!

✓ Je kan je huur elke maand automatisch
laten betalen met een permanente
opdracht via de bank. Hiervoor neem je
contact op met jouw bank. (Vergeet niet
elke wijziging van je huurprijs door te geven
aan jouw bank)

PROBLEMEN MET BETALEN

OGM-nummer

✓ Wanneer je niet naar het Vredegerecht
gaat, zal je je sociale huisvesting verliezen!

