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VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
VAN DE HUISVESTING KANTON HEIST-OP-DEN-BERG

Onze sluitingsdagen in 2018: maandag 1 januari • dinsdag 2 januari • vrijdag 23 maart – Studiedag personeel • Paasmaandag 2 april • dinsdag 1 mei • 
dinsdag 8 mei – teambuilding • donderdag 10 mei - O.L.H. Hemelvaart • vrijdag 11 mei – brugdag • Pinkstermaandag 21 mei • woensdag 11 juli – Vlaamse 
feestdag • woensdag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart • donderdag 1 november – Allerheiligen • vrijdag 2 november – Allerzielen • donderdag 15 november – 
Dag vd Dynastie • dinsdag 25 december - Kerstmis • woensdag 26 december – 2e Kerstdag • dinsdag 1 januari 2019 • woensdag 2 januari 2019

V.U.: Sebastiaan Mariën, Molenstraat 193 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg

VOORWOORD

Beste lezer, 
Beste huurder,

Heel graag wens ik jullie, namens alle personeelsleden en bestuur-
ders van onze huisvestingsmaatschappij, een gelukkig 2018 toe. We 
hopen dat het voor ieder van jullie een prachtig jaar zal worden en 
dat jullie bespaard blijven van alle tegenspoed.

Via deze weg zou ik Joachim Baestaens willen verwelkomen bij onze 
huisvestingsmaatschappij. Joachim is sinds 2 januari aan de slag als 
bouwtechnisch medewerker en met hem er bij telt onze huisvestings-
maatschappij al 12 personeelsleden. Ik hoop dat Joachim zich snel 
thuis zal voelen tussen zijn nieuwe collega’s. 

Mag ik jullie er ook op wijzen dat het e-mailadres waarop u de so-
ciale huisvestingsmaatschappij en de verschillende diensten kan 
bereiken op 1 februari zal veranderen? Onze e-mailadressen die 
nu eindige op ‘@hkh.woonnet.be’ zullen  vanaf 1 februari veran-
deren naar ‘@hkh.vlaanderen’. Dus info@hkh.woonnet.be wordt 
info@hkh.vlaanderen. Vergeten jullie het zeker niet aan te passen in 
jullie adressenlijst, aub? Telefoonnummer en adres blijven gelukkig 
ongewijzigd.

Veel leesplezier!
Sebastiaan Marien

VOOR AL UW REACTIES EN MEDEDELINGEN - WWW.HUISVESTINGHEISTPUTTE.BE
 

 Huisvesting Kanton Heist-op-den-berg 
Plantijnlaan 2 - 2220 Heist-op-den-berg

 015/24 71 86
 info@hkh.vlaanderen

Elke werkdag tussen 9u en 12u
Elke 2e dinsdag van de maand tussen 17u en 19u
Zitdag op het bureel van het OCMW te Putte, Gemeenteplein 1:
Elke 2e en 4e donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u

• VOORWOORD V.D. 
VOORZITTER

• GOEDKOPER ENERGIE: 
V-TEST

• VOCHTIGE DOEKJES

• NA ÉÉN JAAR SOCIAAL 
HUREN: VERPLICHT 
BASISNIVEAU NEDERLANDS

• ONROERENDE VOORHEFFING

• ONDERBEZETTINGS- 
VERGOEDING

Onderbezettingsvergoeding
Je hebt er vast al van gehoord, sinds 01/03/2017 mag de huisvestingsmaatschappij een vergoeding aanrekenen als 
je in een te grote woning woont. Gaan je kinderen binnenkort het huis uit? Dan kan ook jouw woning te groot worden! 
We leggen het je graag hieronder uit.

Wat is onderbezet wonen? 
De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewo-
ners. Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’.
Onze huisvestingsmaatschappij vraagt je dan te verhuizen naar een kleinere woning. 

Schrijf je in en kies je kleinere woning
Je kunt je inschrijven voor een kleinere woning. Je kunt dan zelf je keuze aanduiden.
Je kiest zelf de wijk, het type woning (appartement of huis) en maximale huurprijs die je wilt betalen. 

Schrijf je je niet in? 
Dan kan je niet kiezen. Onze maatschappij doet je zelf een aanbod op maat:

• De woning heeft een juiste grootte voor jouw gezin.
• De woning ligt maximaal 5 kilometer van je woning nu.
• De totale kostprijs is even hoog of lager dan je kostprijs nu. 

Dit is je huurprijs en extra kosten (huurlasten en individueel verbruik) samen. 

Je krijgt twee keer zo’n aanbod. 
Wil je de eerste woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan krijg je na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod. 
Wil je ook deze tweede woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoe-
ding betalen. Dit betaal je extra bij je huurprijs en kosten. 

Hoeveel betaal je?
Je betaalt voor een slaapkamer teveel 31 euro/maand (geïndexeerd bedrag in 2018).
Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

WIE CONTACTEER JE BIJ HKH ALS JE EEN VRAAG HEBT?

Je krijgt bij deze nieuwsbrief een kaartje met alle contactgegevens van onze diensten en medewerkers. 
Bewaar dit zorgvuldig!

Onze contactgegevens

tel 015/24 71 86  -  fax 015/24 26 80

www.huisvestingheistputte.be

Het loket is open elke werkdag van 9u tot 12u,

ook telefonisch bereikbaar van 13u tot 17u.

vanaf 1 februari veranderen alle emailadressen van onze maatschappij

…@hkh.woonnet.be è …@hkh.vlaanderenOpgelet!

DRUK 1
huurberekening

verzekering
afrekening nutsvoorziening

info@hkh.vlaanderen

DRUK 2 problemen met betalen
problemen met de buurt info@hkh.vlaanderen

DRUK 3 inschrijven voor andere woning
plaats op de wachtlijst info@hkh.vlaanderen

DRUK 4 toewijzing woning
directie info@hkh.vlaanderen

DRUK 5
(enkel in voormiddag)

technische melding
aanvraag bouwtoelating technischedienst@hkh.vlaanderen

DRUK 6
waarborg
huurlasten
facturen

boekhouding@hkh.vlaanderen



Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Als je bij ons langskomt of met ons belt, 
dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet minimaal taalniveau 1.1. voor spreken 
behalen om een sociale woning te kunnen huren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 
jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?
1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je 

voldoet aan de taalkennisvereiste.
2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kan-

toor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek 
je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de 
voorwaarde Nederlands.

3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen 
we je door naar de organisaties van integratie en 
inburgering. Je kan de lijst hieronder terugvinden of 
via hun website http://integratie-inburgering.be

Cursus of school vinden
Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? 
Dan kan je gratis Nederlands leren. Hieronder vind je 
de adressen en de openingsuren van organisaties 
die jou kunnen helpen. Zij informeren je over Neder-
lands leren en helpen je om een school of cursus te 
vinden. Je kan meer informatie vinden op hun website:  
http://integratie-inburgering.be/

Boete
Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar soci-
aal huren? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete 
opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat 
nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het ba-
sisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder 
volgt jouw dossier op. 
Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig
Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen. 
Dit kan in de volgende situaties:
• Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
• Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat 

je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handi-
cap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later 
halen
Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan 
mag je het basisniveau Nederlands later behalen. Dit 
kan in de volgende situaties:
• Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten 

of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of 
persoonlijke redenen.

• Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

Na één jaar sociaal huren moet je 
verplicht het basisniveau Nederlands kunnen.

Op zoek naar een goedkoper energiecontract: doe de V-test

Elektriciteit en aardgas zijn duur. Misschien ben je al lang klant bij dezelfde leverancier of is het alweer een hele tijd 
geleden dat je nog eens energieprijzen hebt vergeleken. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en 
aardgas. Er is misschien een goedkoper contract voor je?

Overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier is gratis en eenvoudig.

Durf van leverancier of contract te veranderen!
• Het kost geen geld.
• Je hebt weinig papierwerk.
• Er hoeft niemand langs te komen.
• Er verandert niets aan de meters.
• Je blijft elektriciteit en aardgas krijgen. 

Je wordt niet afgesloten.

Met de V-test van de VREG kan je objectief de verschillende 
elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveran-
ciers in Vlaanderen vergelijken. Op basis van je verbruik 
wordt er berekend hoeveel je het komende jaar zou betalen 
als je nu een contract zou afsluiten met een leverancier.

Hoe werkt deze test?
Neem de recentste jaarlijkse eindafrekening. Zij hebben het 
verbruik in kWh nodig, geen bedragen in euro. Als je het ver-
bruik en alle andere gegevens ingegeven hebt, toont de V-
test® hoeveel je zou betalen als je vandaag voor een bepaald 
product bij een bepaalde leverancier een contract afsluit.

Contactpunt Mechelen 
Brusselsepoort 8 – 2800 Mechelen
T: 015 28 18 30 (inburgering) of 0487 16 60 14 
(Nederlands)

Contactpunt Lier
Paradeplein 2 - 2500 Lier
T: 015 28 18 30 (inburgering) of 0485 20 89 45 
(Nederlands)

Contactpunt Herentals
Molenvest 21 - 2200 Herentals
T: 014 42 06 69 (inburgering) of 0485 20 89 53 
(Nederlands)

Informatie over onroerende voorheffing 
Onze huisvestingsmaatschappij betaalt jaarlijks onroerende voorheffing (= belasting) voor elke woning en ap-
partement. Op het bedrag van onroerende voorheffing wordt korting gegeven voor de huurder als er kinderen 
ten laste zijn of als er personen wonen met een invaliditeit van +66%.
Deze korting wordt niet terugbetaald als het bedrag van gezinskorting 
op de huurprijsberekening hoger is dan de onroerende voorheffing.

Heb je hierover nog vragen? 
Contacteer dan onze dienst boekhouding: 015/24.71.86 druk 6

BELANGRIJK

Ga naar https://vtest.vreg.be en je kan meteen aan de slag.

tip!

KATTENBAKVULLING

ETENRESTEN

VETTEN

MOSSELSCHELPEN

MAANDVERBAND

HOREN OOK
NIET THUIS IN
HET TOILET!


