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

V.U.: Wim Van den Bruel, Boterstraat 8, 2221 Booischot

Beste huurder,

Ik hoop dat jullie hebben kunnen 
genieten van een deugddoende 
vakantieperiode. In september breekt 
steeds een nieuwe periode aan. 
Het einde van de zomer, de start 
van het schooljaar. Het was voor 
velen onder ons een andere zomer 
dan verwacht. Niet alles kon, geen 
grote straatfeesten waar je elkaar 
kon ontmoeten en bijbabbelen, geen 
tuin BBQ’s met vrienden, uitstapjes 
die anders aanvoelden. Covid heeft 
ons leven nog stevig in zijn greep. 
Mits het in acht houden van de juiste 
maatregelen zijn we toch opnieuw wel 

wat vrijer dan voorheen maar ik pleit 
toch voor de nodige voorzichtigheid. 
Gezondheid is belangrijk.

Dit nazomernummer zit opnieuw vol 
tips en weetjes zoals jullie van ons 
gewend zijn. Deze keer niet anders.

Verder wens ik de studenten en 
scholieren een leuk schooljaar toe, 
desondanks de beperkingen. Ga 
ervoor, jullie zijn onze toekomst !

Aan jullie allemaal, hou het gezond en 
hou Covid buiten jullie deur!

Met vriendelijke groeten

Wim Van den Bruel

Heb jij een invaliditeit van minstens 66 % via de ziekenkas ?

  Bezorg hiervan een recent attest vóór 31 oktober 2020

 Heb jij een invaliditeit van minstens 66 % (9 punten) via het FOD sociale zaken ?

  Heb je dit de vorige jaren al laten weten ?

  Je moet niets doen

	  Heb je dit nog nooit laten weten of is het nieuw sinds dit jaar? 

  Bel ons : 015/24 71 86 (optie 1 – 1)

Dit kan een korting van e 19 per maand geven op je huurprijs !

Belangrijk

Onze sluitingsdagen in 2020: maandag 2 november - Allerzielen, woensdag 11 november - wapenstilstand.  

Onze burelen zijn gesloten van 25 december t.e.m. 1 januari

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

Openingsuren kantoor ‘hkh’,  
plantijnlaan 2, heist-op-den-berg 
Enkel na afspraak

Zitdag op het bureel van het OCMW te Putte, Gemeenteplein 1:  
(enkel op afspraak via 015/76 78 80 of https://afspraak.putte.be)
Elke 2de en 4de donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u

Elk jaar komt Vaillant bij je langs 
om de verwarmingsketel een onderhoud te geven.
Soms krijgen zij van ons de opdracht om een “audit” uit te voeren. Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek 
van de verwarmingsinstallatie. 

Er wordt gekeken naar :
- Hoeveel gas verbruikt je ketel om je woning te verwarmen ?
- Past de grootte van je ketel bij de verwarmingsbehoeften van je woning ?

De techniekers van Vaillant hebben hiervoor je laatste jaarafrekening van aardgas nodig. Dit is de factuur die je 
krijgt nadat je je meterstand van aardgas doorgegeven hebt aan Fluvius. De energieleverancier rekent uit hoeveel 
voorschotten je betaald hebt en wat je moet opleggen of terug krijgt.

Je jaarfactuur of eindafrekening ontvang je meestal in het najaar.  
Als je ze gekregen hebt, hou ze dan zeker goed bij en leg ze klaar als de techniekers van Vaillant langskomen.

 Oplossing

1. Hoe heet het als je moet verhuizen als je huidige huurwoning wordt gerenoveerd?
2. Wat moet je als huurder zelf verzekeren?
3. Hoe heet Vlaams minister van Wonen? (familienaam) 
4. Om deze reden is ons kantoor gesloten op vrijdag 8 mei.
5. Voor welke nieuwe rubriek zoeken we nog kandidaten? Huurder in de …
6. Wat moet je maken om onze medewerker te kunnen spreken op onze zitdag bij het OCMW van Putte?
7. Met dit water wordt een regenwaterput manueel bijgevuld.

1. H E R H U I S V E S T I N G

2. I N B O E D E L

3. D I E P E N D A E L E

4. T E A M B U I L D I N G

5. K Y K E R

6. A F S P R A A K
7. P I D P A

Kruiswoordraadsel
In onze nieuwsbrief van januari stond een kruiswoordraadsel. Als je dit 
volledig kon invullen, kreeg je een antwoord op de vraag: ‘Hoeveel jaar 
bestaat onze maatschappij in 2021?’. De huurders die dit antwoord 
doorstuurden konden een geschenkencheque van 25€ van de gemeente 
winnen. 

Het juiste antwoord op deze vraag 
is ‘100 jaar’. Uit alle deelnemers 
heeft een onschuldige hand Andy 
Roothooft uit Putte getrokken als 
winnaar! De prijs werd, uiteraard 
volledig corona-proof, overhandigd.

Onze maatschappij bestaat dus op 
18 april 2021 exact 100 jaar! We 
hopen van harte dat we dit samen 
met jullie kunnen vieren. Hoe en 
wanneer we dit zullen doen zal 
grotendeels afhangen van covid-19. 
Meer nieuws volgt zeker later nog 
hierover!



Wat kost een slotenmaker?
Wanneer je een slotenmaker zoekt omdat je sleutels kwijt zijn, je jezelf hebt buitengesloten of de sleutel in het slot is 
afgebroken, wat doe je dan? Vaak is de enige (snelle) optie om een vakman in te schakelen. Op internet vind je zeer 
snel een slotenmaker die dag en nacht beschikbaar is. Maar daar schuilt het gevaar: de eerste zoekresultaten op de 
zoekmachine Google zijn vaak ‘gekocht’ door kleine bedrijven. Mensen klikken die advertenties vaak als eerste aan. 
Deze aanbiedingen zijn namelijk alleen als lokkertje bedoeld, de uiteindelijke rekening is dan juist vaak torenhoog.

Kan ik hiervoor terecht bij de 
huisvestingsmaatschappij?

Enkel als het gaat over een slot in de algemene 
inkomdeur van een appartementsblok, moet je ons 
contacteren.
Onze huisvestingsmaatschappij heeft geen sleutels (van 
voordeuren, garages en bergingen) van onze woningen 
en appartementen. Onze technische dienst kan je niet 
verder helpen als je niet meer in je woning binnen kan. 
Herstellingen aan sloten zijn ook steeds ten laste van de 
huurder, dit kan je nakijken in je Ziezo-boekje.
Heb je een slotenmaker nodig als gevolg van een 
(poging) tot inbraak? Dan contacteer je best onze 
administratieve dienst. Inbraakschade wordt altijd 
aangegeven aan de verzekeringsmaatschappij.

Kies een erkende slotenmaker uit de buurt

We raden je aan om niet in te gaan op advertenties op 
het internet. Vertrouw niet zomaar een site met enkel 
een telefoonnummer. Een fysiek adres of een foto geeft 
meer zekerheid. 

De meeste slotenmakers in onze regio zijn 24/7 
bereikbaar, dus ook in de nacht of tijdens het weekend 
kun je gebruik maken van de services van een 
plaatselijke slotenmaker. 

Een erkende slotenmaker uit de buurt is vaak sneller 
ter plaatse en zal geen verre verplaatsingskosten 
aanrekenen.

Spreek vooraf een prijs af

Allereerst is het altijd belangrijk om vooraf naar de 
kosten te vragen bij de slotenmaker die je kiest. Deze 
kosten zijn afhankelijk van de reistijd, wat exact het 
probleem is met het slot, welk merk cilinder er wordt 
gebruikt en op welk moment je belt. In het weekend of 
in de avonduren is een slotenmaker duurder. Wanneer er 
dus vaag wordt gedaan over de prijs, kun je beter nog  
even verder zoeken. 
Onderteken nooit een standaardformulier waarop nog 
geen bedragen of kosten staan geschreven. Dat wordt 
achteraf gedaan, en getekend is getekend, dus dat 
betekent: betalen, tegen eender welke prijs.
Vraag zeker een duidelijke factuur met een toe lichting 
van de verschillende onderdelen van de interventie.

Samuel en Mohammed
Sinds enkele maanden poetsen Samuel en Mohammed van Manus de traphallen in verschillende appartements-
blokken. Wij stellen ze even aan jullie voor.

Samuel is afkomstig van Ghana en woont al sinds 1986 
in België. Hij woont in Brussel en heeft 5 volwassen 
kinderen. Hij heeft Nederlands geleerd van zijn ex-
echtgenote.

Hij is van opleiding automecanicien. Hij is 61 jaar en gaat 
bijna op pensioen.

Na enkele jaren werkloosheid is hij in 2017 bij Manus 
terecht gekomen. Terug in de autosector werken, ziet 
hij niet zitten omdat hij niet meer zo goed mee is met de 
nieuwste autotechnieken. Hij doet deze job heel graag 
en zal bij Manus blijven werken tot hij op pensioen gaat. 

Mohammed is afkomstig van Marokko en woont al 
sinds 1990 in België. Hij woont nu in Mechelen met zijn 
vrouw en heeft 4 kinderen.  
Zijn oudste dochter is al getrouwd.

Hij werkte vroeger voor een tomatenbedrijf maar werd 
werkloos. Na 3 jaar werkloosheid is hij in 2019 bij Manus 
terecht gekomen.

Samuel en Mohammed werken allebei heel graag voor 
Manus.

Ze hebben wel enkele tips voor de huurders om het 
poetsen gemakkelijker te maken :

- Maak de traphal leeg: er mag niets in de traphal staan. 
Staat er toch iets, bv. schoenen, een vuilzak, … ? Ruim 
dit op vóór Samuel en Mohammed langskomen.

- Zij doen elke week hard hun best om de traphal proper 
achter te halen. Heb jij per ongeluk de traphal vuil 
gemaakt nadat zij gepoetst hebben? Neem dan zelf 
even je borstel en/of dweil en maak het terug proper. 
Wacht niet tot Samuel en Mohammed komen.

Corona-impact op onze werking
Onze nieuwsbrief van mei stond volledig in het teken van de corona-uitbraak. 
Sinds de uitbraak in maart is er veel veranderd, ook in de werking van onze maatschappij.

Enkel bereikbaar na afspraak

Onze medewerkers werken achter gesloten deuren. 
Je kan dus niet meer zomaar langskomen, je moet 
telefonisch of per mail een afspraak maken. De afspraak 
gaat door in een apart bureel dat we helemaal corona-
proof hebben gemaakt. We vragen je ook rekening te 
houden met onderstaande maatregelen

- Mondmaker verplicht op te zetten tijdens de afspraak

- Kom stipt op tijd voor je afspraak. De medewerker zal 
de deur komen losmaken om je binnen te laten. Ben je 
te vroeg? Wacht dan even tot de medewerker op het 
uur van afspraak de deur komt losmaken

- Een afspraak duurt maximum 30 minuten

- Moet je iets ondertekenen?  
Breng zelf een balpen mee.

- Alles wordt ontsmet na je bezoek zodat de volgende 
bezoeker veilig kan plaatsnemen

- Ben je ziek of kan je niet (tijdig) aanwezig zijn?  
Laat het ons weten!

- Moet je enkel een papier bezorgen?  
Steek het in onze brievenbus.

Onze collega’s van de technische dienst blijven enkel 
bereikbaar via telefoon (015/24 … optie x-x) of mail 
(technischedienst@hhk.vlaanderen) in de voormiddag.

Huisbezoeken 

Onze collega’s van de technische dienst en dienst 
bewonerszaken kunnen opnieuw langskomen bij je 
thuis. Ook hier moet je rekening houden met enkele 
maatregelen. Onze medewerkers zullen uiteraard zelf 
ook de nodige maatregelen nemen.

- Doe je mondmasker op tijdens het bezoek.

- Zet de ramen open zodat de ruimte voldoende kan 
verlucht worden voor en tijdens het bezoek

- Hou zeker 1.5m afstand tijdens het hele bezoek.

- Sommige gesprekken met onze dienst bewonerszaken 
zullen buiten gevoerd worden (tuin, stoep, …) 
Gevoelige onderwerpen: onderhoud, huurachterstal, … 
zullen binnenshuis doorgaan.

- Bij ziektesymptomen moet het huisbezoek geannuleerd 
(telefonisch) worden en zal er onmiddellijk een nieuwe 
datum afgesproken worden. 

- Beperk het aantal aanwezigen in de woning tijdens het 
huisbezoek.

Thuiswerk

Omdat we op onze burelen ook rekening moeten houden 
met de social distancing, zijn niet alle medewerkers altijd 
aanwezig op kantoor. Dagelijks werken er collega’s van 
thuis uit, deze zijn enkel per e-mail bereikbaar. Wil je 
graag iemand spreken? Dan kan je telefonisch contact 
nemen met ons, we helpen je graag verder of geven je 
boodschap door.

Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep. 
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf thuis  
als je zelf  
ziek bent.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in  
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies 
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van  

je elleboog. 

Vermijd  
handen  
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan  

met je handen.

Vermijd nauw  
contact met 
personen die  

ziek zijn.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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