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* In deze brochure bedoelen we met woning een huis of appartement.

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de geldende wetgeving bij druk op 1 januari 2021.

Op de omslag van deze brochure kan je zien hoe onze appartementen op de hoek van Veld- en Populierenstraat en Prieel er gaan uit zien. 

 Wie zijn we?

De Zonnige Woonst cvba is een sociale huisvestingsmaat-
schappij. Wij verhuren zo’n 1400 gezinswoningen en  
appartementen in 3 gemeenten: Hamme, Temse en Waas-
munster. Onze woningen hebben 1, 2, 3, 4 of 5 slaapkamers.

Enkele woningen zijn specifiek voorbehouden voor kandida-
ten met een fysieke handicap of voor kandidaten van 65 jaar 
of ouder.

Onze medewerkers van de sociale dienst begeleiden je van 
inschrijving tot het huren van een sociale woning:

J  052 – 470 471
Ç  inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
ê openingsuren loket dinsdag tot en met 
 zaterdag van 9.00-12.00u

Tip
Maak vooraf steeds een afspraak

TEMSE

HAMME

WAASMUNSTER

Waasmunster: 55
Elversele: 31 Tielrode: 53

Hamme centrum: 1071

Kastel: 41

Moerzeke: 76
Zogge: 50

Sint-Anna: 11
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Inschrijven

1

Ik wil huren!

Ik wil een sociale woning 
huren.
Aan welke voorwaarden moet 
ik voldoen?

2 Ik dien een dossier in.
Welke documenten zijn 
noodzakelijk?

Ik wacht...

3 Ik wacht.
Hoe ziet de wachtlijst eruit?

4 Ik verleng mijn dossier.
Ik reageer bij actualisatie en 
meld wijzigingen.

5 Ik krijg een aanbod.
Als ik aanvaard, word ik 
huurder. Hoe wordt mijn 
huurprijs berekend?

VRIJ

Van inschrijving 
tot huur van 
een woning

Wat te doen?

?

Inschrijvingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen, moeten jij en jouw partner 
voldoen aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden:

1. Leeftijdsvoorwaarde
Wie zich wil inschrijven of wie als huurder wil toegelaten 
worden tot een sociale huurwoning moet minstens 18 jaar 
oud zijn.

Wie jonger is dan 18 jaar, kan zich als alleenstaande of als 
partner inschrijven of toegelaten worden tot een sociale 
huurwoning als hij ontvoogd werd of zelfstandig woont of 
gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

2. Verblijfsvoorwaarde
Enkel personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister of die beschikken over een referentie-
adres, kunnen in aanmerking komen.  
Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet.

3. Inkomensvoorwaarde
Het inkomen van het meest recente jaar waarvoor een  
aanslagbiljet beschikbaar is ligt onder een bepaalde grens.

De inkomensgrenzen voor 2021 zijn:
• 25.557 euro voor een alleenstaande persoon zonder 

personen ten laste;
• 27.698 euro voor een alleenstaande persoon met een 

handicap;
• 38.335 euro, verhoogd met 2.143 euro per persoon ten 

laste voor anderen.

Is er geen inkomen of is het inkomen te hoog, dan kijken we 
naar jouw huidig inkomen.

4. Eigendomsvoorwaarde
Je mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw 
volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten, of als zaak-
voerder, bestuurder of aandeelhouder hebben ingebracht in 
een vennootschap. Hierop gelden wel bepaalde uitzonderin-
gen.

Actualisatie 2021

De sociale huisvestingsmaatschappij is wettelijk verplicht 
om elke twee jaar alle kandidaten aan te schrijven om de 
dossiers te hernieuwen. In het voorjaar van 2021 start De 
Zonnige Woonst deze actualisatie opnieuw.

Ben je ingeschreven als kandidaat-huurder? Dan krijg je 
in het voorjaar een brief in de brievenbus met de vraag je 
inschrijvingsdossier te vernieuwen. Om in aanmerking te 
blijven komen voor een sociale huurwoning moet je tijdig de 
nodige documenten binnenbrengen. Als je niet of te laat op 
deze brief reageert zal je uit het inschrijvingsregister worden 
geschrapt.
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huren.
Aan welke voorwaarden moet 
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2 Ik dien een dossier in.
Welke documenten zijn 
noodzakelijk?

Ik wacht...

3 Ik wacht.
Hoe ziet de wachtlijst eruit?

4 Ik vernieuw mijn dossier.
Ik reageer bij actualisatie en 
meld wijzigingen.

5 Ik krijg een aanbod.
Als ik dit aanvaard, word ik 
huurder. Hoe wordt mijn 
huurprijs berekend?

VRIJ

6 Ik ben huurder.
Hoe zit het met het onderhoud 
van mijn woning en tuin? 
En wat met herstellingen?

7 Ik stop de huur.
Wat moet ik doen?

Van inschrijving 
tot huur van 
een woning

Wat te doen?

?
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Project Merckpoel op de hoek van het Marktplein en de 
Peperstraat. 

Vijftien nieuwe appartementen, waarvan dertien twee-
slaapkamerwoningen en twee éénslaapkamerwoningen.
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Inschrijvingsformulier en woningkiezer
Om een aanvraag in te dienen, moet je bij ons een 
inschrijvingsformulier invullen en ondertekenen.

Je zal ook jouw woningkeuzes moeten aangeven. Om te  
weten voor welke woningen je in aanmerking komt, kan je  
onderstaande tabel raadplegen.  
Je kan vervolgens het type (huis of appartement, gelijkvloers 
of trappen…) en de ligging aangeven.
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Gezinssamenstelling Extra inwonende 
personen

Aantal 
slaapkamers

Alleenstaande of 
2 volwassenen met partnerrelatie 0 1 2

1 2 3

2 3 4

  3 3 4

4 3 4

5 4 5

6 en meer 5

Tips
• Denk goed na over jouw woningkeuze bij jouw  

inschrijving. Zo ben je zeker dat de aangeboden woning 
naar wens is.

• Vraag bij jouw inschrijving advies aan onze mede-
werkers als je vragen hebt over de ligging en het type 
woning.
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Ik dien een dossier in

Register

Nadat jouw administratief dossier vol-
ledig is, kunnen wij jouw kandidatuur 
opnemen in een register waarin alle 
kandidaat-huurders worden inge-
schreven. Wees dus zeer zorgvuldig 
en volledig bij het indienen van jouw 
huuraanvraag.

Inschrijvingsbewijs

Je ontvangt van ons een bewijs van inschrijving. 
Hierop staat jouw inschrijvingsnummer. Dit nummer bestaat 
uit achtereenvolgens het jaartal, de maand en de dag van de 
inschrijvingsdatum, gevolgd door een volgnummer.  
Dat volgnummer geeft de chronologische volgorde van de 
inschrijvingen op die dag weer.

Wachttijd

Na inschrijving kan het een hele tijd duren voor je een 
woning krijgt aangeboden. We kunnen niet voorspellen hoe 
lang je zal moeten wachten. De wachttijd is afhankelijk van 
verschillende factoren:
• komen er veel of weinig geschikte woningen vrij?
• wat doen de andere kandidaten op de wachtlijst?
• heb je recht op voorrang (zie verder)?
• maak je een uitgebreide of beperkte keuze uit onze 

woningen?
• ben je al lang of pas recent ingeschreven?

Je kan jouw plaats op de wachtlijst raadplegen door naar  
www.dezonnigewoonst.be te gaan en jouw inschrijvings- 
nummer en rijksregisternummer in te geven.
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Project Veldstraat / Populierenstraat / Prieel.

Vierentwintig huurappartementen, waarvan drie éénslaap-
kamerappartementen en eenentwintig tweeslaapkamerap-
partementen.
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Actualisatie of verlenging

Je blijft niet onbeperkt bij ons ingeschreven. In elk oneven 
jaar sturen wij jou hierover een brief en moet je aangeven of 
je je dossier wil verlengen. De Zonnige Woonst controleert 
op dat moment ook of je nog steeds in aanmerking komt om 
een sociale woning te huren. We noemen dit de ‘actualisatie’. 
Het is belangrijk dat je tijdig op deze brief reageert.

Schrapping van jouw dossier

Wij schrappen jouw kandidatuur omwille van volgende 
redenen:
• je hebt een aanbod van een woning aanvaard en bent 

dus huurder geworden;
• je voldoet na actualisatie niet langer aan de inkomens-

voorwaarde;
• je voldoet bij aanbod van een woning niet aan de 

toelatingsvoorwaarden (deze zijn bijna identiek aan de 
inschrijvingsvoorwaarden);

• je bent ingeschreven op basis van onjuiste of onvolle-
dige verklaringen of gegevens, die door jou ter kwader 
trouw werden afgelegd of gegeven;

• je vraagt zelf om jouw kandidatuur te schrappen (schrif-
telijk);

• je weigert of reageert niet na een 2de aanbod van een 
woning;

• je reageert niet (tijdig) bij actualisatie.
We schrappen jouw kandidatuur ook als bij actualisatie of 
bij het aanbod van een woning de brief onbestelbaar naar 
ons terugkeert. Dit op voorwaarde dat we de brief verzonden 
hebben naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister 
staat vermeld, tenzij je ons uitdrukkelijk vroeg om de brief-
wisseling naar een ander adres te verzenden.
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Wijzigingen in jouw dossier
Meld ons elke gezinswijziging of wijziging van adres binnen 
de maand.

Je kan jouw voorkeuren tussen 2 actualisaties (zie verder) 
maximaal tweemaal wijzigen/uitbreiden zonder dat dit een 
invloed heeft op jouw inschrijvingsnummer en inschrijvings-
datum.

Je kan jouw voorkeuren op elk moment wijzigen of  
uitbreiden:
• bij actualisatie van het inschrijvingsregister in een 

oneven jaar;
• naar woningen die wij voor het eerst voor verhuring 

aanbieden;
• wegens gegronde redenen, die je nog niet kon melden 

bij de inschrijving of bij de laatste actualisatie (wijziging 
gezinssamenstelling of een wijziging die invloed heeft 
op de voorrangen);

Als je daarvoor gegronde redenen hebt die geen afbreuk 
doen aan jouw woonbehoeftigheid, kan je ons vragen om 
jou tijdelijk geen woning aan te bieden, zonder dat wij jouw 
verzoek aanzien als een weigering.

Als je samen met jouw ex-partner beslist om je niet langer 
samen kandidaat te stellen, volgen we volgende procedure:
1. als slechts één van jullie de inschrijving wil behouden, 

behoudt deze persoon het oorspronkelijke inschrijvings-
nummer;

2. als je allebei de inschrijving wil behouden, behoudt de 
persoon die zich opgegeven heeft als toekomstige  
referentiehuurder, het oorspronkelijke inschrijvings-
nummer. Zijn voormalige wettelijke of feitelijke part-
ner wordt opnieuw ingeschreven met dezelfde datum 
waarop deze persoon zich mee als mede-kandidaat 
heeft opgegeven. Hij of zij krijgt een inschrijvingsnum-
mer dat gevormd is door deze datum en het volgnum-
mer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste 
inschrijving van deze dag. Alle andere personen worden 
opnieuw ingeschreven.
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Ik verleng mijn dossier

Toewijzen
Eén van onze huurwoningen komt vrij. Aan welke kandidaat-
huurder biedt De Zonnige Woonst deze eerst aan? Sommigen 
denken dat we dit zelf kiezen of dat de kandidaat met de 
meeste (woon)problemen sneller aan de beurt komt. Dat is 
niet het geval. 
Elke toewijzing volgt de wettelijke regels en gebeurt op 
basis van:
• je persoonlijke voorkeur 

Je kan enkel een aanbod krijgen dat overeenstemt met 
wat je zelf koos.

• de rationele bezetting 
Je kan enkel een woning krijgen die qua slaapkamers 
aangepast is aan jouw gezin.

• verplichte voorrangsregels 
Enkele voorbeelden: een rolstoelgebruiker krijgt voor-
rang voor een rolstoelaangepaste woning, personen 
van wie de woning ongeschikt of onbewoonbaar werd 
verklaard kunnen in sommige gevallen voorrang krijgen.

• optionele voorrangsregels 
De gemeenten Hamme, Temse en Waasmunster hebben 
elk beslist om hun inwoners voorrang te geven. Ook 
kunnen senioren in sommige gevallen voorrang krijgen.

• de chronologie van de inschrijving 
Dit is de volgorde volgens datum van inschrijving.

De rationele bezetting en de voorrangsregels lichten we op 
de volgende bladzijden nog verder toe.

Omdat niet enkel de datum van inschrijving van belang is, 
kan het dus gebeuren dat de ene persoon sneller een woning 
krijgt toegewezen dan de andere. Bijvoorbeeld wanneer 
iemand een ruimere keuze heeft aangegeven of wanneer 
iemand langer in de gemeente woont,… De toewijzing is een 
complex proces. Onze medewerkers antwoorden graag op 
jouw vragen.
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Ik krijg een aanbod
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Rationele bezetting

De rationele bezetting is de passende bezetting van de 
woning (zie inschrijvingsformulier en woningkiezer). Een 
alleenstaande persoon zonder kinderen komt bijvoorbeeld in 
aanmerking voor alle woningen met 1 of 2 slaapkamers.  
Je kan pas een woning toegewezen krijgen als er één vrij-
komt die overeenstemt met de grootte van jouw gezin. 

Als je je toch wenst in te schrijven voor een woning die niet 
voldoet aan jouw rationele bezetting, zal deze woning pas 
aan je worden toegewezen als er geen andere kandidaat-
huurder met een passende rationele bezetting is ingeschre-
ven.

Als je een aanvraag tot gezinshereniging indiende, of zal 
indienen, moet je je inschrijven voor een woning die voldoet 
aan de rationele bezetting rekening houdend met jouw 
gezinssamenstelling ná de gezinshereniging.

Taalkennisverplichting voor huurders. 

In 2017 verviel de taal- en inburgeringsbereidheid als 
inschrijvings-, toewijzings- en toelatingsvoorwaarde. In de 
plaats geldt sindsdien een taalkennisverplichting als huurder. 
Na 1 jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau 
Nederlands kunnen.

Wil je jouw Nederlandse kennis en vaardigheden verbeteren? 
Ga naar www.nederlandsoefenen.be

Voorrangsregels

Verplichte voorrangsregels
• personen met een fysieke handicap voor aangepaste 

woningen
• huurders van De Zonnige Woonst die overbezet wonen 
• huurders van De Zonnige Woonst die verplicht moeten 

verhuizen
• personen die door een sociale huisvestingsmaatschap-

pij werden benadeeld en door de toezichthouder in het 
gelijk gesteld werden

• personen die door een officiële instantie verplicht 
hun private huurwoning moeten verlaten, omdat deze 
onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of in het kader 
van sociaal beheersrecht. Deze officiële instantie beslist 
daarbij dat de persoon een voorrang voor een sociale 
woning krijgt. 

• huurders van De Zonnige Woonst die onaangepast wo-
nen ten gevolge van gezinsuitbreiding door geboorte, 
adoptie of pleegzorg.

• personen van wie de woning niet hoofdzakelijk bestemd 
is voor wonen 

• personen die wonen in een woning die ongeschikt of 
onbewoonbaar is verklaard

• ontvoogde minderjarige personen

Optionele voorrangsregels
• gemeentelijke toewijzingsreglementen (zie verder): 

• ouderen (65 -plussers) voor seniorenwoningen. 
• lokale binding

In uitzonderlijke gevallen kunnen erkende diensten voor een 
kandidaat een versnelde toewijzing aanvragen om bijzon-
dere omstandigheden van sociale aard.

HAMME

WAASMUNSTER

TEMSE

Wij zijn levenslang inwoner van Hamme
of

wonen/woonden er ooit 30 jaar

Wij wonen/woonden minstens 10 jaar 
in Hamme

Wij woonden tijdens de 
laatste 6 jaar minstens 

3 jaar in Hamme

Wij hebben 
geen binding 
met Hamme

Ik wacht sinds 
1 oktober 2019

Ik wacht sinds 
5 maart 2020

Ik wacht sinds 
10 januari 2017

Wij woonden de laatste 3 jaar in Temse
of

wonen/woonden er ooit 10 jaar

Wij hebben 
geen binding 

met Temse

Wij zijn levenslang inwoner van 
Waasmunster 

of 
wonen/woonden er ooit 30 jaar

Wij wonen/woonden 
minstens 15 jaar in 

Waasmunster

Wij woonden tijdens de 
laatste 6 jaar minstens 
3 jaar in Waasmunster

Wij hebben 
geen binding 

met 
Waasmunster

Waar komen nieuwe 
kandidaten terecht op 

onze wachtlijst?

Ik woon al 10 jaar 
in Hamme en mijn 

huidige huur-
woning van De 

Zonnige Woonst is 
niet aangepast aan 
de grootte van mijn 

gezin.

A

Ik woon al 5 jaar in 
Temse.

B

Ik woon al 10 jaar 
in Waasmunster.

C

A

B

CDE

Hoe zien onze 
wachtlijsten eruit?

Ik woon al m’n hele 
leven in Hamme.

E

Ik woon al 17 jaar 
in Hamme.

D

Opgelet
Kandidaten die al lang(er) in één van de gemeenten van ons werkgebied wonen, hebben grotere kansen op een aanbod.  
Gelieve hiermee zeker rekening te houden.



Project Vierschaar.

Negen nieuwe huurappartemen-
ten, renovatie met behoud van 
de historische gevel.
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Gemeentelijke voorrangsregels 
De gemeentebesturen van Hamme, Temse en Waasmunster 
keurden elk een eigen reglement goed waarin voorrang 
gegeven wordt aan personen die al geruime tijd in hun  
gemeente wonen of gewoond hebben. 

Het lokaal toewijzingsreglement voor de gemeente Hamme 
geeft, na toepassing van de verplichte voorrangsregels, 
prioriteit aan:
• kandidaat-huurders die sinds hun geboorte of reeds 30 

jaar in Hamme wonen of gewoond hebben;
• kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in Hamme 

wonen of gewoond hebben;
• kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor 

het aanbod van een woning minstens 3 jaar inwoner 
geweest zijn van Hamme.

Bovendien gelden er bijkomende voorrangsregels voor:
• inwoners van Moerzeke, Kastel, Zogge of Sint-Anna voor 

woningen in die deelkernen;
• personen van minstens 65 jaar voor een woning  

voorbehouden voor deze doelgroep;
• rolstoelgebruikers voor woningen die als rolstoel- 

woningen werden gecatalogeerd.

Binnen de gemeente Temse geven we op basis van het  
gemeentelijk toewijzingsreglement voorrang aan:
• kandidaat-huurders die de voorbije 3 jaar in Temse ge-

woond hebben of er ooit 10 jaar gewoond hebben;

Bovendien geldt er een bijkomende prioriteit voor:
• personen van minstens 65 jaar voor een woning voorbe-

houden voor deze doelgroep.
• inwoners van Tielrode en Elversele voor woningen in 

die deelgemeenten.

De gemeente Waasmunster bepaalt in haar gemeentelijk 
toewijzingsreglement dat er achtereenvolgens voorrang 
gegeven wordt aan:
• kandidaat-huurders die sinds hun geboorte of reeds 30 

jaar in Waasmunster wonen of gewoond hebben;
• kandidaat-huurders die minimaal 15 jaar in Waasmun-

ster wonen of gewoond hebben;
• kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor het 

aanbod van een woning minstens 3 jaar in Waasmunster 
wonen of gewoond hebben.

Aanbod van een woning

Als je een woning krijgt toegewezen, sturen wij jou een brief. 
Reageer onmiddellijk op deze brief. Je kan de woning eerst 
gaan bekijken voor je een beslissing neemt.  
Je kan ook vragen om een proefberekening te laten maken 
van de maandelijkse huurprijs.

Aanvaarding van een aangeboden woning 

Als je beslist om de aangeboden woning te huren, onderte-
ken je een huurcontract met een reglement van inwendige 
orde. Dit is een overeenkomst tussen jou en De Zonnige 
Woonst waarin alle afspraken staan over onder andere de 
huurprijs en de berekening van de huurlasten. Het contract 
omvat ook een opsomming van jouw verplichtingen als 
huurder in verband met het onderhoud van de woning, het 
gebruik van de gemeenschappelijke delen…

Voor aanvang van de huur betaal je een huurwaarborg. De 
huurwaarborg bedraagt 2 keer de maximale huurprijs van 
jouw huurwoning met een beperking tot 1010 euro voor het 

jaar 2021 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). De waar-
borg plaatsen we op een geblokkeerde rekening. Eventuele  
interesten behoren aan jou toe.

De huurprijsberekening houdt rekening met jouw inkomen, 
het aantal personen ten laste, de grootte en de kwaliteit 
van de gehuurde woning. De huurprijs is voor elke huurder 
verschillend, wordt elk jaar op 1 januari opnieuw berekend 
en kan ook aangepast worden in de loop van het jaar als er 
iets wijzigt aan jouw situatie.

Weigering van een aangeboden woning

Je hebt het recht om een aangeboden woning eenmaal te 
weigeren zonder gevolgen. Tijdens de daaropvolgende  
periode van 3 maanden zal je dan van ons geen nieuw 
aanbod van een woning krijgen, tenzij je daar uitdrukkelijk 
om vraagt. Bij een tweede weigering van een aangeboden 
woning schrappen wij je van de kandidatenlijst.

MAANDELIJKS
HUURGELD



12

Verhaal
Een (toekomstige) kandidaat-huurder die zich benadeeld 
voelt, kan een beoordeling vragen aan de toezichthouder 
met een aangetekende en gemotiveerde brief gericht aan:

Agentschap Wonen Vlaanderen – Afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 2
1000 Brussel

De termijnen om verhaal in te dienen liggen vast:

• termijn van 30 dagen indien benadeeld door een  
beslissing van De Zonnige Woonst  
(1 jaar indien het de beslissing betreft om een woning 
toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder)

• termijn van 6 maanden indien men binnen een termijn 
van 2 maanden geen formele beslissing gekregen heeft 
van De Zonnige Woonst na een verzoek tot inschrijving 
of versnelde toewijzing.

13

Klachten
Je hebt het recht om kosteloos een klacht in te dienen tegen 
handelingen van De Zonnige Woonst. Eerst moet je jouw 
klacht aan ons zelf richten. Wanneer jouw klacht geen gevolg 
of gehoor krijgt, kan je, in tweede instantie, een beroep doen 
op de Vlaamse Ombudsdienst. 

De Vlaamse Ombudsdienst onderzoekt eerst de ontvankelijk-
heid van jouw klacht: komt ze in aanmerking voor behan-
deling? Is dit het geval, dan zal men jouw klacht grondig 
onderzoeken en ons ook contacteren om een volledig beeld 
te krijgen van de problematiek.  
Daarna bemiddelt de Ombudsdienst om een overeenstem-
ming te bereiken tussen beide partijen en herhaling van de 
problemen in de toekomst te vermijden.

J  1700 (gratis nummer)
Ç  klachten@vlaamseombudsdienst.be

Onze medewerkers zijn er voor u
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over onze 
werking?
Laat het ons weten. Zo kunnen wij je nog beter van 
dienst zijn.

Heb je een specifieke klacht over de werking van onze 
maatschappij of onze dienstverlening? 
Geef dit dan altijd door, bij voorkeur via mail naar: 
kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be

Privacybeleid
Om een sociale woning bij ons te kunnen huren, houden wij 
informatie over jou bij. Die gegevens hebben we om verschil-
lende redenen nodig. Via het inschrijvingsformulier reikte je 
zelf al heel wat informatie aan: naam, adres, telefoonnummer, 
gezinssituatie,… Deze identificatiegegevens zijn het eerste 
wat we nodig hebben om jouw inschrijving te kunnen afwer-
ken. Ook als je huurder wordt, hebben we jouw informatie 
nodig.

We krijgen dus veel informatie van jou, maar wij kunnen 
ook zelf gegevens opvragen. Bijvoorbeeld bij de federale 
overheid. Daarvoor vragen we jouw toestemming op het in-
schrijvingsformulier. Dat is nodig omdat we moeten kunnen 
nakijken of je voldoet aan alle voorwaarden. We controleren 
ook je gezinssituatie, enzovoort. We gebruiken jouw  
gegevens enkel voor professionele doeleinden.

Als jouw kandidatuur of huurcontract bij ons stopt, bewaren 
wij jouw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet. 

Wil je jouw gegevens controleren of aanpassen? 
Neem contact met onze medewerkers van de sociale dienst 
via inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

Ben je niet akkoord met de manier waarop we jouw  
informatie verwerken? 
Stuur ons een e-mail (privacy@dezonnigewoonst.be) of brief 
(Rozenhoed 1 te 9220 Hamme).

Meer informatie over privacy vind je op de website van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit:  
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Onze uitgebreide privacyverklaring kan je steeds raadplegen 
via www.dezonnigewoonst.be. 
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De Zonnige Woonst

Rozenhoed 1
9220 Hamme

tel 052- 470 471
inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

Openingsuren loket:
di - za van 9u tot 12u
zondag en maandag gesloten

www.dezonnigewoonst.be

eindredactie: schrijfhuis.be

ontwerp: Fles in zee 


