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Hoe kan je ons 
contacteren?
Maak een afspraak als je wil langskomen:
• via e-mail: 

sociaal@dezonnigewoonst.be
• telefonisch: 052-470 471

Contactgegevens sociale dienst van de  
gemeente Hamme:

Dienst samenleving en gezin
Marktplein 1 - Hamme 
tel. 052-475 531 
e-mail:  
samenleving-gezin@hamme.be

Aarzel niet ons te  
contacteren
telefonisch op 052-470 471:

ma    14u - 16u
di-vrij 9u - 12u    en 14u - 16u
za  9u - 12u

www.dezonnigewoonst.be

WAT NU?

Tips...

• De huur eens niet kunnen betalen, kan bij 
iedereen gebeuren. 

• Contacteer zo snel mogelijk De Zonnige 
Woonst bij problemen met de betaling van 
je huur. 

• Durf contact op te nemen. Dit kan ook via 
mail op sociaal@dezonnigewoonst.be. 

• Een afbetalingsplan kan besproken worden, 
zodat de huur iets gemakkelijker kan 
betaald worden. 

• Hou je achteraf wel aan de gemaakte  
afspraken.



1. Ik kan mijn huur niet betalen 

De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteits-
volle woningen aan in een aangename buurt. 

Wij doen er dan ook alles aan om de maandelijkse 
huur zo goed mogelijk aan te passen aan de  
concrete gezinssituatie.

Toch kan het gebeuren dat je plots problemen 
hebt met het betalen van je huur.

Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact 
op te nemen met een medewerker van de sociale 
dienst. 
 
Dit kan je doen:
via telefoon op het nummer 052-470 471 of 
via een mail naar sociaal@dezonnigewoonst.be.

2. Wat als je niet betaalt? 
Belangrijk: betaal tegen de 10de van de 
lopende maand je huur

20ste van de lopende maand:
• Eerste herinneringsbrief
• Je krijgt 10 dagen de tijd om de niet 

betaalde huur te betalen

5de van de eerstvolgende maand:
• Tweede herinneringsbrief
• Wij nemen contact met je op via 

email, telefoon of sms

20ste van de eerstvolgende maand:
• Derde herinneringsbrief + 10 euro 

kosten
• Huisbezoek door een medewerker 

van de sociale dienst
• Het OCMW (dienst samenleving en 

gezin) ontvangt ook een copie van je 
herinneringsbrief

Belangrijk: probeer zo vroeg mogelijk 
alles te betalen, dit kan er voor zorgen 
dat de procedure stopgezet wordt

5de van de tweede maand:
• Onze advocaat ontvangt het dossier
• De gerechtelijke procedure start

3. Wanneer je naar het  
vredegerecht moet gaan
Wees zeker aanwezig op de zitting.

Belangrijk: een vonnis bij de vrederechter wordt 
steeds uitgevoerd. 

Er is geen weg terug…
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