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 Woord van de voorzitter

De Zonnige Woonst blijft verder bouwen aan een goede 
thuis.

Nadat de pandemie minder aanwezig was, bleek dat West-
Europa solidair was met het conflict tussen Oekraïne en 
Rusland, met als resultaat hoge brandstofkosten, hoge voed-
selprijzen en een toenemende inflatie.

Daar waar lonen mee de index volgen, heeft dit zware gevol-
gen voor de kostprijs van grondstoffen en bouwmaterialen. 
Dit leidt dan weer tot tanende bouwprojecten, waardoor 
sommige plannen moeten worden bijgestuurd of afgebla-
zen. Gelukkig bleef De Zonnige Woonst voor haar projecten 
gespaard van grote vertragingen of stopzettingen. 
De stijgende prijzen troffen de zwaksten in onze samenle-
ving het meest. Door de aanpak van onze medewerkers en 
de inzet op afbetalingsplannen bleven de huurachterstallen 
binnen de perken.

Ook in 2023 blijft De Zonnige Woonst verder inzetten op 
haar projecten. Zo zal het project Dennenstraat in Hamme 
gefinaliseerd worden in maart 2023 en komen er nieuwe 
projecten op de tekentafel terecht (bijvoorbeeld het project 
in de Loystraat - in samenwerking met gemeente Hamme en 
het GO Onderwijs - en het Trento project in Moerzeke).

De gemeente Hamme blijft als loyale partner de projecten 
van de bouwmaatschappij verder ondersteunen. Zo komt er 
een tweede Sociaal Huis op de Tasibel-site. De gemeente 
Hamme belooft ook planmatig verder te participeren in 
het organiseren van specifieke zorgbedden, aansluitend bij 
andere initiatieven van andere zorgspelers op de Tasibel-site. 
We rekenen hier ook op het engagement van Astor en de 
groep Van Roey om dit project te realiseren.

De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw uit Zele en 
het SVK Woonaksent hebben hun fiat gegeven om, op basis 
van een evenwichtige vertegenwoordiging, de opstart van 
de nieuwe woonmaatschappij in Hamme en Zele in 2023 te 
laten doorgaan. De medewerkers zijn alvast laaiend enthou-
siast om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. 
Het wekelijks overleg tussen directies en het twee- 
wekelijks overleg tussen voorzitters en directies hebben, 
mits de nodige ondersteuning op diverse vlakken, een mooi 
project uitgewerkt. Dit met de vaste overtuiging dat onze 
huurders verder de service krijgen die zij verdienen.

Zoals je kan lezen blijft de toekomstige bouwmaatschappij 
steeds voor uitdagingen staan waarbij we kunnen rekenen 
op de onbaatzuchtige inzet van bestuursleden en mede-
werkers.

Aan onze huurders in het bijzonder wens ik een goede  
gezondheid, soms wat geduld bij het oplossen van  
probleempjes en reken ik op begrip van de buurtbewoners 
voor de medewerkers, die niet overal tegelijk kunnen zijn.

Ik duim verder voor een mooie toekomst van de (vernieuw-
de) woonmaatschappij.

Etienne De Prijcker
voorzitter
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Wie zijn we?
De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan in een aangename buurt voor mensen met woonnood.

Samen bouwen aan een goede thuis

De Zonnige Woonst wil een goede huisbaas zijn en streeft naar een continue tevredenheid van haar bewoners. Zij is een  
betrouwbare partner die klantgericht te werk gaat. De (kandidaat-)huurders en kopers staan centraal en kunnen rekenen op een 
correcte dienstverlening. Een gedreven team van enthousiaste medewerkers staat paraat om alle vragen te beantwoorden. 

Raad van bestuur 

De leden van onze raad van bestuur zijn:

• Etienne De Prijcker*, voorzitter
• Koen Mettepenningen*, eerste ondervoorzitter
• Jan Laceur*, tweede ondervoorzitter
• Marita De Medts*
• André Raemdonck*

*Directieraadsleden

• Filip Boelaert
• Hilde Cloostermans-Huwaert
• Danny Poppe
• Hilde Van de Voorde
• Guy van Gucht*, directeur



Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Op onze website www.dezonnigewoonst.be vind je  
gedetailleerde kaarten van onze huurwoningen, garages, 
staanplaatsen en carports.

Een papieren exemplaar kan je verkrijgen aan ons loket.
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Editie 2021

Overzicht huurwoningen
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Personeel

Algemene leiding

Guy Van Gucht - directeur

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst zijn: 
Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur), Lien Sap en Veerle Staelen.  
Zij zijn verantwoordelijk voor:
• een nieuwe inschrijving of opvolging van je inschrijving 
• informatie over verhuizen naar een andere huurwoning 
Ç inschrijvingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over jouw huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan 
• meldingen van wijzigingen in je gezinssituatie en gezinsinkomen als huurder 
• vragen over de berekening van je huurprijs
Ç huren@dezonnigewoonst.be
• vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan 
• meldingen over je woonomgeving 
Ç sociaal@dezonnigewoonst.be
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Technische dienst 

De medewerkers van de technische dienst zijn: 
Erwin Van Puyenbroeck , Claudine Dumon, en Jonas Ingels. 
Zij zijn verantwoordelijk voor:
• meldingen van problemen aan je huurwoning 
• praktische vragen over een verhuis
Ç  herstellingen@dezonnigewoonst.be
• vragen over de planning en uitvoering van renovaties 
• informatie over nieuwbouwprojecten
Ç  projecten@dezonnigewoonst.be
• informatie over de aankoop van een woning 
Ç  kopen@dezonnigewoonst.be

Interne dienst

De medewerkers van de interne dienst zijn Ward Diependaele, Nathalie de Bruyne 
en Brent Goossens. Zij zijn staan in voor:
• de boekhouding
• de berekening en afrekening van de huurlasten
Ç  boekhouding@dezonnigewoonst.be
• de opvolging van overheidsopdrachten, reglementeringen en verzekeringen
• de opvolging van juridische dossiers
• de communicatie
• de website
Ç  secretariaat@dezonnigewoonst.be
• de behandeling van klachten
Ç  kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be

Onze medewerkers zijn er voor jou
Voor alle algemene vragen die niet tot een van de bovenstaande categorieën horen, 
kan je mailen naar info@dezonnigewoonst.be.
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over onze werking of dienstverlening? 
Laat het ons weten, bij voorkeur schriftelijk of via e-mail naar  
kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be. 

Zo kunnen wij je nog beter van dienst zijn. 

Tip:
Maak telefonisch een afspraak als 
je naar ons kantoor wilt komen. 
Zo kunnen we de nodige tijd 
voor je vrijmaken en is de juiste 
medewerker aanwezig.
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Huurdersbijeenkomsten

De coronapandemie is lang een hindernis geweest voor het 
organiseren van huurdersbijeenkomsten en andere momen-
ten om onze huurders met elkaar in contact te brengen. Met 
de versoepeling van de maatregelen konden we in 2022 
opnieuw huurdersbijeenkomsten organiseren.

De eerste bijeenkomst was ter gelegenheid van de afwerking 
en verhuring van ‘Residentie Merckpoel’ op de hoek van het 
Marktplein en de Peperstraat. De tuin van deze residentie 
wordt gedeeld met de naburige ‘Residentie Filip De  
Pillecyn’. Wij zagen hierin een ideale gelegenheid om de 
nieuwe bewoners kennis te laten maken met de bewoners 
van ‘Residentie Filip De Pillecyn’. Tegelijk konden we een 
aantal afspraken maken rond het gebruik van de gemeen-
schappelijke delen. 

De bewoners werden willekeurig verdeeld over verschillende 
tafels. Er zat ook telkens een medewerker van De Zonnige 
Woonst mee aan tafel. Met een interactief kaartspel maakten 

we een aantal onderwerpen bespreekbaar. Zo werden onder 
andere de tuin, de ondergrondse garages, het afvalbeleid en 
de aanwezigheid van huisdieren besproken. De bijeenkomst 
werd afgesloten met de vraag wie van de bewoners zich 
kandidaat wou stellen om de taak van huisbewaarder van 
de twee residenties op zich te nemen. Hierover verder meer. 
Onze medewerkers noteerden technische meldingen, die na 
de bijeenkomst door de technische dienst meteen werden 
aangepakt.

De tweede bijeenkomst werd georganiseerd voor de 
bewoners van de residenties in de Posthoornstraat en de 
Slangstraat. Deze verliep op dezelfde manier als de eerste 
bijeenkomst, met uitzondering van een aantal kleine aanpas-
singen. Zo maakten we het kaartspel gebruiksvriendelijker 
en plaatsten we een brievenbus waarin de technische 
meldingen konden gedeponeerd worden. Ook hier werd 
gevraagd wie zich kandidaat wou stellen voor de functie van 
huisbewaarder.
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Huisbewaarders

Als aanvulling op het interne team van medewerkers werkt 
De Zonnige Woonst ook met een aantal gemotiveerde huis-
bewaarders. Huisbewaarders zijn verantwoordelijk voor één 
specifieke of voor meerdere woonsites. Huurders kunnen bij 
hun huisbewaarder terecht met al hun vragen en/of  
meldingen over de gemeenschappelijke delen (ondergrondse 
parking, fietsenberging, lift, hallen, groenzone...). De huis-
bewaarders houden een oogje in het zeil en signaleren ons 
grote technische problemen. 
Het is ook hun taak om bewoners aan te spreken wanneer 
afspraken niet worden nageleefd, bv. bij lawaai, overlast, 
vandalisme… Op die manier dragen ze bij tot een aangename 
en prettige woonomgeving voor alle bewoners.

De huurdersbijeenkomsten voor de residenties ‘Merckpoel’ 
en ‘Filip De Pillecyn’, en de woonsites in de Slangstraat en 
Posthoornstraat werden deels georganiseerd om huurders 
te motiveren om zich kandidaat te stellen voor de functie 
van huisbewaarder. Een huisbewaarder is voor de betrokken 
woonsites namelijk een brug naar De Zonnige Woonst. Zij 
staan het dichtst bij de huurders. Daarom zoeken wij onze 
huisbewaarders in de eerste plaats onder de huurders zelf. 

Zowel voor de bewoners als voor De Zonnige Woonst vormen 
zij een belangrijke informatiebron en aanspreekpunt. Uit 
beide huurdersbijeenkomsten kwamen een aantal gemo-
tiveerde kandidaten naar voren. Alle kandidaten werden 
vervolgens voor een gesprek bij ons op kantoor uitgenodigd. 
Daarna werden de nieuwe huisbewaarders geselecteerd. Wij 
danken alle kandidaten voor hun enthousiasme.

Voor de residenties ‘Merckpoel’ en ‘Filip De Pillecyn’ werd Erik 
Van San geselecteerd. Voor de woonsites in de Slangstraat 
en Posthoornstraat werd Sissi Van Hecke geselecteerd. Het 
huidige team van huisbewaarders ziet er als volgt uit:

• Etienne Colman – residenties ‘Le Lis’ (Baantje, Burge-
meester Louis Baertstraat en Museumstraat) en ‘Dr. 
Hylebos’ (Schoolstraat) 

• Pascale Ysewijn – site Veldstraat / Populierenstraat / 
Prieel 

• Maurits Verdonck – residentie ‘Rubso’ (Veldstraat)
• Sissi Van Hecke – sites Slangstraat en Posthoorn 
• Erik Van San – residenties ‘Merckpoel’ (Marktplein) en 

‘Filip de Pillecyn’ (Peperstraat en Kleinhulst)
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Overzicht van onze woningen
Op onze website www.dezonnigewoonst.be vind je gedetailleerde kaarten van onze  
huurwoningen, garages, staanplaatsen en carports. 
Een papieren exemplaar kan je op vraag verkrijgen aan ons loket.

TEMSE

HAMME

WAASMUNSTER

Waasmunster: 52
Elversele: 29 Tielrode: 44

Hamme centrum: 1114

Kastel: 41

Moerzeke: 76
Zogge: 50

Sint-Anna: 11



8

Huren
Inschrijving

Om je te kunnen inschrijven bij onze maatschappij, moeten 
jij en je partner voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo 
moet je:
• meerderjarig zijn;
• een beperkt gezinsinkomen hebben;
• voldoen aan de eigendomsvoorwaarden (je mag geen 

eigendommen bezitten);
• ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingen-

register.

Als bestaande huurder van De Zonnige Woonst kan je je 
inschrijven voor een andere woning. 

Je krijgt voorrang op een sociale woning:
• als het gaat om een woning aangepast aan personen 

met een beperking of voor zorgbehoevende senioren;
• als je verhuist vanuit een te kleine of te grote woning 

van een sociale huisvestingsmaatschappij;
• in het kader van een gezinshereniging;
• in een aantal heel specifieke gevallen.

Wie wil verhuizen naar een andere woning zonder een van 
bovenstaande redenen kan zich ook inschrijven, maar komt 
op de gewone wachtlijst terecht. 

Maak een afspraak met onze sociale dienst om je in te schrij-
ven: inschrijvingen@dezonnigewoonst.be of 052 – 470 471. 
We vullen dan samen met jou het inschrijvingsformulier in. 

Meer informatie vind je in onze inschrijvingsbrochure.  
Vraag een exemplaar aan onze medewerkers of kijk de  
brochure in op onze website www.dezonnigewoonst.be 
onder Publicaties.

Editie 2023

De Zonnige 
Woonst

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij

Wist je dat...

je jouw plaats op de wachtlijst makkelijk kan raadplegen op 
onze website als je bij ons bent ingeschreven?
• Surf naar www.dezonnigewoonst.be 
• Klik op ‘ik wil huren’ en selecteer ‘jouw plaats op de 

wachtlijst’. 
• Geef je inschrijvingsnummer* in. Dit nummer vind je 

terug op je inschrijvingsbewijs.

• Geef ook je rijksregisternummer* in. Dat nummer staat 
op de achterkant van je identiteitskaart.

• Daarna klik je op ‘zoeken’. Je kan het resultaat als pdf-
document downloaden, bewaren en/of afdrukken. 

( *Vul beide nummers in zonder leestekens en gebruik de  
nummers van de referentiekandidaat.)
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Na het ondertekenen van je huurcontract kan je je opnieuw 
inschrijven om een andere woning binnen ons patrimonium 
te huren. Indien je deze aanvraag doet binnen de drie jaar na 
het sluiten van je huurovereenkomst, zal je een werkingskost 
van 350 euro betalen. 

Deze kost omvat: 
• je inschrijving in het register; 
• de voorcontrole n.a.v. de inschrijving; 
• de administratieve verwerking door de sociale dienst; 
• de voorcontrole na de toewijzing; 
• de plaatsbeschrijving van de vorige woonst; 
• de plaatsbeschrijving van de nieuwe woonst; 
• het sleutelbeheer en de (her-)verhuurbaarstelling van  

de woonst; 
• de opmaak van het huurcontract; 
• de opmaak van het dossier van afrekening en facturatie.

Huurprijs

We berekenen de huurprijs en de sociale korting op basis 
van je gezinsinkomen, je gezinssituatie en de kwaliteit van 
de woning. Dit is zo bepaald in een besluit van de Vlaamse 
Regering. 
We passen de huurprijs jaarlijks aan. Huurders krijgen hier-
over een brief in september en december. 

Voor de huurprijsberekening telt het inkomen van alle meer-
derjarige inwonende familieleden mee als gezinsinkomen. 
Meerderjarige inwonende familieleden zijn:
• kinderen, jonger dan 25 jaar, die niet meer ten laste zijn;
• personen met een handicap;
• (groot)ouders.

Het inkomen is de som van:
• het gezamenlijk belastbaar inkomen;
• het afzonderlijk belastbaar inkomen;
• het leefloon;
• inkomensvervangende tegemoetkomingen aan  

personen met een handicap;
• van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het 

buitenland of verworven bij Europese of internationale 
instellingen. Deze moet je verplicht aan ons melden.

De berekening maakt gebruik van het inkomen van het 
meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. 
Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Om de huur te berekenen delen we jouw jaarinkomen door 
55.

Verdien je meer dan de vastgelegde inkomensgrens (zie 
hieronder), dan betaal je een solidariteitsbijdrage:
• jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar 

lager dan 125%: we delen jouw jaarinkomen door 54;
• jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% 

van de inkomensgrens: we delen jouw jaarinkomen door 
53;

• jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: 
we delen jouw jaarinkomen door 52.

De inkomensgrenzen zijn dezelfde als voor de inschrijvingen.

De huurmarktwaarde is de huurprijs die je voor de woning 
zou betalen op de privémarkt. Op basis van een objectief 
schattingsmodel van de overheid, bepalen we de huurmarkt-
waarde van elke woning.

Vragen?

tel. 052 - 470 471
huren@dezonnigewoonst.be

Editie 2023

Hoe moet ik mijn huur betalen?

De maandelijkse huur dient tussen de 1ste en 10de van 
elke maand te worden betaald.
Je kan zelf je huurprijs overschrijven of een doorlopende 
betalingsopdracht geven aan je bank. Maak daarbij zeker 
gebruik van de gestructureerde mededeling.

Nieuw!  
Voortaan kan je je huur betalen via een domiciliëring. 

Wat is een domiciliëring?

Een domiciliëring is een overeenkomst tussen jou en 
De Zonnige Woonst. Met deze overeenkomst geef je aan 
De Zonnige Woonst de toestemming om maandelijks 
automatisch het bedrag van je huurprijs te innen. 
Wij regelen dit met je bank. Je hoeft zelf niets te doen.

Wat is het verschil met een doorlopende opdracht? 

Bij een doorlopende opdracht geef je zelf de opdracht 
aan je bank om maandelijks je huurprijs te betalen. 
Dit betekent dat als je huurprijs verandert, je zelf je bank 
op de hoogte moet brengen van het nieuwe te betalen 
bedrag.

Wat is mijn gestructureerde mededeling?

Een overschrijving met gestructureerde mededeling of 
OGM is een combinatie van drie groepen van drie, vier en 
vijf cijfers gescheiden door een schuine streep bijvoor-
beeld 000/0000/00000.

Elke huurder krijgt van ons een persoonlijk OGM- 
nummer. Neem dit nummer zeker op in je overschrijving 
of doorlopende opdracht.

Wat moet ik doen bij betalingsmoeilijkheden?

Neem zelf contact met ons op. Dit kan via mail  
(sociaal@dezonnigewoonst.be) of bel voor een  
afspraak met een medewerker van de sociale dienst op 
052-470 471. We zoeken samen naar een oplossing. 

Wat is de vermindering op onroerende voorheffing?

Wij betalen jaarlijks een belasting op onze woningen. 
Afhankelijk van de gezinssituatie van onze huurder 
(kinderbijslaggerechtigden en personen met een  
handicap) krijgen we soms een vermindering of  
korting. In een aantal gevallen is deze korting voor 
de huurder. We maken hiervan jaarlijks een 
berekening. 

 A Wie een bedrag terugkrijgt, ontvangt een 
brief.

Hoeveel staat er op de rekening van mijn  
huurwaarborg?

Bij de start van de huur betaal je een huur-
waarborg. Deze waarborg staat op een 
geblokkeerde rekening bij de  
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
en brengt interesten op. 

 A Je kan vanaf april de stand van 
jouw rekening opvragen via  
sociaal@dezonnigewoonst.be of 
052-470 471.

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op gezinskorting?

• Een gezinslid is erkend als mindervalide (66%, min. 
9 punten, 1/3de minder verdienvermogen) of krijgt 
verhoogde kinderbijslag.

 A Bezorg ons een wettelijk attest

• Je hebt inwonende kinderen ten laste.

 A Vanaf 18 jaar bezorg je ons jaarlijks een bewijs. 
We sturen hiervoor elk najaar een brief.

• Bij co-ouderschap of bij bezoekrecht voor kinderen 
die niet bij jou gedomicilieerd zijn.

 A Bezorg ons een verklaring op eer, ondertekend 
door beide ouders. Dit geeft recht op een halve 
gezinskorting.

Kan mijn huurprijs in de loop van het jaar worden  
herzien?

Ja, bezorg ons de bewijsstukken als je je in één van 
volgende situaties bevindt:

• Bij pensionering van een gezinslid.
• Als je inkomen na drie opeenvolgende maanden 

gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee 
de huurprijs werd berekend.

 A De huurprijs verandert vanaf de maand die volgt 
op de maand waarin je de stukken bezorgde en 
geldt slechts tijdelijk.

• Bij overlijden of vertrek van een gezinslid.
• Bij een extra bijwoner.
• Er is een recenter aanslagjaar beschikbaar dan er 

gebruikt werd bij de huidige berekening.

Meld ons een nieuwe bewoner 
binnen de maand.
Als je dit niet doet, kan dit ernstige 
gevolgen hebben.

Heb je vragen over jouw huurprijs? 
Stuur dan een mail naar huren@
dezonnigewoonst.be of lees onze  
folder over de huurprijsberekening. 
Die sturen wij jaarlijks mee met de 
nieuwe huurprijzen. 
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De huurmarktwaarde komt overeen met de basishuurprijs en 
de maximale huurprijs (excl. de huurlasten) van jouw woning. 
Op dit bedrag kennen we de sociale kortingen toe waarop jij, 
op basis van jouw (gezins)situatie, recht hebt. Je betaalt nooit 
meer dan de basishuur.

Voor elke woning is er een minimaal te betalen huurprijs, 
ongeacht het inkomen van het gezin.

Energiecorrectie

Als wij geïnvesteerd hebben om jouw woning energiezuini-
ger te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je 
geld op verwarming en warm water. Hiervoor betaal je een 
maandelijkse toeslag op de huurprijs. Dat heet de energie-
correctie.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid 
energie die je minder verbruikt en wordt berekend volgens 
de regels die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd. De toe-
slag is een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag 
dat je bespaart op je energiefactuur.

Gezinskorting

Je kan een gezinskorting krijgen als een gezinslid erkend is 
als ernstig gehandicapt of als je kinderbijslag ontvangt voor 
een inwonend kind. In het geval van co-ouderschap, waarbij 
de kinderen  niet gedomicilieerd zijn in de woning, kan een 
halve gezinskorting toegekend worden als beide ouders een 
verklaring ondertekenen.

In de loop van het jaar is een herziening van de huurprijs 
mogelijk in het geval van:
• de pensionering van een gezinslid;
• een inkomen dat na drie opeenvolgende maanden 

gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de 
huurprijs werd berekend;

• een overlijden of het vertrek van een gezinslid;

• een extra inwoner;
• een recenter aanslagbiljet dan dat er gebruikt werd bij 

de huidige berekening.

Contacteer ons als je je in een van de bovenstaande situaties 
bevindt.

Tips voor een vlotte betaling van de huur

• Schrijf de huur over vóór de 10de van elke maand.
• Betaal het correcte bedrag.
• Vermeld steeds jouw persoonlijke gestructureerde me-

dedeling in de overschrijving. Dit is een vaste code die 
je links onderaan op je jaarlijkse huurprijs- 
berekening terugvindt naast ‘OGM-nummer’ met formaat 
++000/0000/00000++.

• Betaal je huurprijs via domiciliëring (automatische beta-
ling). Maak hiervoor met ons een afspraak via telefoon 
(052 - 470 471, keuzenummer 2) of via e-mail  
(sociaal@dezonnigewoonst.be).

• Neem contact op met ons als je moeilijkheden hebt om 
de huur te betalen. Onze medewerkers bekijken met jou 
de mogelijkheden om de betaling van achterstallige 
huurgelden maandelijks te spreiden in een afbetalings-
plan.  
Als je de huur niet tijdig betaalt en geen contact op-
neemt, ontvang je van ons een schriftelijke herinnering. 
Vanaf de tweede herinneringsbrief rekenen we vijf euro 
aanmaningskosten aan. 
 
Je kan je woning verliezen als je jouw huurgeld niet 
betaalt.

Contacteer ons als je vragen hebt:
• over de huurprijsberekening:  

huren@dezonnigewoonst.be
• over problemen bij de betaling 

van de huur:  
sociaal@dezonnigewoonst.be
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Huurderscategorieën

We beschouwen de volgende personen als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder;
• de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, er 

wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner 
van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon 
moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Als je feitelijke partner pas na de start van het huurcontract 
is komen inwonen, dan wordt hij/zij pas huurder na één jaar 
bijwonen. Hij/zij kan pas officieel huurder worden als jullie 
op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. 
Voldoen jullie niet, dan zal de feitelijke partner de huur-
woning moeten verlaten.

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, 
zijn bijwoners. 
Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen 
huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan 
voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die 
veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige geval-
len wel mee voor de berekening van je huurprijs. 

Identiteitsgegevens van bijwoners worden voortaan, vanaf 1 
januari 2023, bijgehouden op het huurcontract. 

NIEUW! 

Betaal je huurprijs via domiciliëring.

Voortaan is het mogelijk om je huurgeld te betalen via 
domiciliëring.  

Wat is een domiciliëring?

Een domiciliëring is een overeenkomst tussen jou en  
De Zonnige Woonst. 
Met deze overeenkomst geef je aan De Zonnige Woonst de 
toestemming om maandelijks automatisch het bedrag van je 
huurprijs te ontvangen. Wij regelen dit met je bank.

Dit biedt heel wat voordelen voor jou:
• Tijdswinst: je hoeft zelf niets te doen, wij nemen contact 

op met je bank. 
• Automatisch: de huur gaat elke maand, rond de vijfde, 

van je rekening.
• Correct bedrag: je hoeft zelf niets meer aan te passen 

wanneer je de nieuwe jaarlijkse huurprijs krijgt.

Wat is het verschil met een doorlopende opdracht?

Bij een doorlopende opdracht geef je zelf de opdracht aan 
je bank om elke maand een vast bedrag aan De Zonnige 
Woonst te betalen. Dit betekent dat als je huurprijs veran-
dert, je zelf je bank op de hoogte moet brengen dat het te 
betalen bedrag veranderd is.

Wil je graag je huur betalen via domiciliering?

Maak een afspraak, via telefoon (052 – 470 471, keuze- 
nummer 2) of via e-mail (sociaal@dezonnigewoonst.be).
We brengen dan bij ons op kantoor de nodige documenten 
in orde. 

Tip:
Vraag een tijdelijke bijwoning van 
maximaal vier maanden op voorhand 
aan. Neem hiervoor telefonisch contact 
op met onze sociale dienst of mail naar 
huren@dezonnigewoonst.be.
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Eigendomsverwerving melden

Huurders en hun partners mogen geen woning of bouw-
grond geheel of gedeeltelijk in eigendom, erfpacht, opstal of 
vruchtgebruik hebben. 
Zelfs het bezit van een deel, hoe klein ook, is niet toegelaten. 
Niet in België, en ook niet in het buitenland. 
Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, 
voldoe je niet langer aan de eigendomsvoorwaarde. Geef je 
je eigendommen niet aan en huur je een sociale woning, dan 
is dit een vorm van fraude. Dan kan je je woning verliezen en 
betaal je de sociale korting terug.

Soorten eigendomsrecht
Er bestaan vijf soorten eigendomsrecht:
1. Volle eigendom: hierbij beschik je over de meest  

volledige eigendomsrechten: de naakte eigendom én 
het vruchtgebruik. Je kan de woning zelf bewonen,  
verhuren, verkopen, vervreemden…

2. Vruchtgebruik: de eigendom is van iemand anders, maar 
je hebt het recht om er te wonen of het te verhuren.

3. Naakte eigendom: je bezit de eigendom,  maar je mag 
deze niet bewonen of verhuren.

4. Erfpacht: de grond is in eigendom van iemand anders, 
maar tijdens de duur van de erfpacht heb je het recht 
om het volle genot te hebben van de grond. Je bent 
geen eigenaar, maar je mag alle rechten uitoefenen  
alsof je de eigenaar bent van de grond (bouwen,  
afbreken…).

5. Opstalrecht: je hebt het recht om eigendom van  
gebouwen of beplantingen te hebben op andermans 
grond. Bv. als je een huis bouwt op de grond van iemand 
anders, dan ben je eigenaar van het huis, maar niet van 
de grond.

Je ontvangt een schenking of erfenis
Als jij of je partner een woning of bouwgrond geërfd hebben 
of geschonken krijgen, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. 
Neem zo snel mogelijk contact op met onze dienst verhuring: 
huren@dezonnigewoonst.be of 052 - 470 471,  
keuzenummer 2. We bekijken samen jouw opties. 

Talenkennis

De Vlaamse Overheid vindt het belangrijk dat (toekomstige) 
huurders van een sociale woning een basiskennis van het 
Nederlands hebben. Zo kunnen onze gesprekken en ook 
jouw contacten met buren, in de school, de winkel… vlotter 
verlopen. 

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt het niveau van de talenkennis 
van niveau A1 naar een niveau A2 voor alle nieuwe huur-
overeenkomsten vanaf die datum. Heb je een huurcontract 
van vóór 1 januari 2023, dan volstaat niveau A1. 
Je krijgt twee jaar de tijd na de start van je huurcontract om 
niveau A2 te bereiken.

Als je weinig of geen Nederlands kent bij de intrek in je 
woning, dan verwijzen we je door voor het volgen van Neder-
landse taalles. Na één jaar controleren we of je voldoet. Als 
je het vereiste niveau niet behaalt, kan een boete opgelegd 
worden.

Heb je (nog) geen basiskennis Nederlands? Meld je dan aan 
bij een van de afdelingen van het Agentschap Inburgering en 
Integratie. Zij zullen jou verder begeleiden. 
Het dichtstbijzijnde kantoor vind je terug op 
www.integratie-inburgering.be of kan je telefonisch 
opvragen via het nummer 02 -  205 00 50.

Tip: 
Op de website www.nederlandsoefenen.be vind je heel wat 
tips en ideeën om thuis Nederlands te oefenen. 
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Als je huurder wilt blijven, dan moet je de geërfde of ge-
schonken woning of bouwgrond verkopen. Na de verwerving 
heb je voor een woning één jaar de tijd, voor een bouwgrond 
vijf jaar. Zo niet, zullen we de huurovereenkomst beëindigen 
met een opzegtermijn van zes maanden.

Je hebt zelf een woning of bouwgrond gekocht
Als je zelf een woning of bouwgrond koopt, moet je dit 
meteen aan ons melden. In dat geval zeggen we de huur-
overeenkomst onmiddellijk op met een opzegtermijn van zes 
maanden voor een woning en vijf jaar voor een bouwgrond.

Nieuwe huurdersverplichting: 
ingeschreven zijn bij de VDAB.

Vanaf 1 januari 2023 voert de Vlaamse Overheid een nieuwe 
huurdersverplichting in. 

Om als werkloze recht te kunnen hebben op een sociale  
woning, schrijf je je in bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB).
Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroeps-
actieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar). 
De inschrijving bij de VDAB is niet nodig als de huurder 
omwille van bijzondere redenen of bepaalde uitzonderings-
voorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk 
te zoeken. 

Zittende huurders zullen met een brief op de hoogte ge-
bracht worden van deze voorwaarde. 

Van nieuwe huurders wordt verwacht dat zij voldoen aan 
de voorwaarde op het moment dat ze de huurovereenkomst 
ondertekenen.

Halt aan fraude

Wat is domiciliefraude ?
Er bestaan twee soorten domiciliefraude:
1. Het niet bewonen van je huurwoning: in je huur- 

overeenkomst staat dat je permanent in je huurwoning 
moet wonen. Doe je dit niet, dan kom je de overeen-
komst niet na en spreken we over domiciliefraude.

2. Het niet aangeven van een nieuwe inwoner: er komt 
iemand bij je wonen zonder dat je ons hiervan op de 
hoogte hebt gebracht. Volgens de huurovereenkomst 
moet je elke wijziging melden. Als je dit niet doet, pleeg 
je domiciliefraude.

Waarom bestrijden we fraude?
Als iemand zijn woning niet bewoont, dan staat die zomaar 
leeg. Er staan momenteel meer dan vijfhonderd gezinnen bij 
ons op de wachtlijst om een sociale woning te kunnen huren. 
Een woning die niet bewoond wordt, kunnen we dus beter 
verhuren aan iemand die het nodig heeft. 

We berekenen de huurprijs aan de hand van je gezinsinko-
men. Als er iemand bijwoont, waarvan we geen weet hebben, 
betaal je in de meeste gevallen te weinig huur. Dit is niet 
eerlijk ten opzichte van de huurders die dit wel correct 
naleven. 

We bestrijden dus fraude om iedereen die recht heeft op 
een sociale woning, een woning te kunnen aanbieden en om 
ervoor te zorgen dat voor al onze huurders dezelfde regels 
worden toegepast.

Wat zijn de gevolgen als we fraude vaststellen?
De gevolgen van domiciliefraude zijn ernstig. Als een huurder 
zijn woning niet bewoont of zonder toelating iemand laat 
inwonen, kunnen we:
• de huurovereenkomst opzeggen;
• de onrechtmatig verkregen sociale korting op de huur-

prijs uit het verleden laten bijbetalen.
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Als de persoon die zonder toelating bijwoont niet voldoet 
aan de voorwaarden, dan krijgt deze geen toestemming om 
in de woning te blijven wonen. Als dit toch gebeurt, kunnen 
we ook de huurovereenkomst stopzetten.
 
Tip: 
Voorkom problemen en bespreek zowel een tijdelijke afwezig-
heid als de komst van een nieuwe inwoner vooraf met onze 
medewerkers van de sociale dienst. Dat kan telefonisch of via 
e-mail: huren@dezonnigewoonst.be.

Onderhoud van je woning

De Zonnige Woonst zorgt ervoor dat je huurwoning in goede 
staat is wanneer je er gaat wonen. Huurders dragen zelf zorg 
voor hun woning en, indien van toepassing, voor hun tuin 
en berging. Dat betekent: regelmatig stofzuigen en poetsen, 
ramen wassen, afval sorteren en op de juiste momenten bui-
ten zetten, de woning voldoende verwarmen en verluchten, 
grasmaaien, onkruid verwijderen… 

Maak afspraken met de buren als je een gemeenschappelijke 
inkom deelt. Wanneer er minimaal drie gezinnen gebruik ma-
ken van één inkomhal, zorgen wij één keer per maand voor 
het onderhoud ervan. Je draagt in dat geval bij in de kosten 
via de huurlasten. 

Ondervind je problemen bij het onderhoud van jouw woning 
en/of tuin? Neem dan contact op met ons. We zoeken samen 
naar een oplossing.

Herstellingen
Tijdens de huur laten wij de nodige herstellingen uitvoeren 
om de goede staat van de woning te behouden. Dit gaat over 
alle grote herstellingen, grote onderhoudswerken en herstel-
lingen die nodig zijn door een constructiefout, overmacht  
en/of ouderdom. Bijvoorbeeld: het herstellen van het dak bij 
een lek, het vernieuwen van een vloer…
Huurders zorgen voor de zogenaamde huurherstellingen.  

Dit zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die 
verbonden zijn aan het gebruik van de woning en die niet te 
wijten zijn aan een constructiefout, overmacht en/of ouder-
dom. Bijvoorbeeld: het vervangen van een dichting van een 
lekkende kraan, het vervangen van een kapot afdekplaatje 
van de schakelaar……

Tip:
• Voer zelf geen herstellingen uit waarvoor De Zonnige 

Woonst verantwoordelijk is. Bij twijfel over wie welke  
werken moet uitvoeren, zoek je dit op in de Ziezo-brochure 
of neem je contact op met de medewerkers van de  
technische dienst via herstellingen@dezonnigewoonst.be

• Het is erg belangrijk dat we in het bezit zijn van jouw juiste 
telefoonnummer, bij voorkeur een gsm-nummer. Als je 
telefoonnummer wijzigt, breng dan steeds het secretariaat 
op de hoogte. Geef eventueel ook een telefoonnummer door 
van een familielid of een buur als je moeilijk bereikbaar 
bent en de herstelling dringend is.

Eind 2021 werd het ontwerp van de ZieZo-brochure overge-
nomen door de afdeling Wonen Vlaanderen van de Vlaamse 
Overheid. Zo kan de brochure gebruikt worden door private 
én sociale huurders in Vlaanderen. Elke nieuwe huurder 
ontvangt van ons de ZieZo-brochure.

Wie nog geen brochure heeft, kan een gratis exemplaar 
ophalen in ons kantoor of inkijken op  
www.dezonnigewoonst.be

Breng De Zonnige Woonst onmiddellijk op de hoogte van een 
probleem. Zo kunnen we tijdig ingrijpen en ergere schade 
voorkomen. Doe je dit niet, dan sta je zelf in voor de herstelling. 
Bijvoorbeeld, als je de waterkraan liet openstaan en er hierdoor 
waterschade is.
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Is het zeer ernstig?
(bv. brand, storm, water...)

• Bel noodnummer 112.
• Zorg altijd eerst voor de 

eigen veiligheid en die 
van anderen.

• Neem indien mogelijk 
eerste maatregelen.

• Neem foto’s van de aan-
gerichte schade.

Verwittig technische dienst

052 / 470 471
herstellingen@dezonnigewoonst.be

Voeg eventueel foto’s toe aan jouw 
e-mail.

In de Ziezo-brochure kijken 
we na wie verantwoordelijk is. 
Als De Zonnige Woonst 
verantwoordelijk is, geven wij 
opdracht aan de aannemer 
om de schade te herstellen 
binnen een bepaalde termijn. 
Wij maken zelf geen planning 
op en kunnen geen exacte 
datum doorgeven.

Je ontvangt een SMS ter 
bevestiging van deze 
opdracht. Je hoeft hierop niet 
te reageren.

De aannemer kan jou op dit 
nummer contacteren voor een 
afspraak.

De aannemer voert de 
werken uit.

Na de werken kijk je de werken en 
de ingevulde info na. 

Daarna handteken je de opdracht 
voor uitvoering.

Is er iets niet in orde na 
uitvoering?

Contacteer zo snel mogelijk de 
technische dienst.

Soms komen we de werken zelf 
nog controleren. 

We maken hiervoor een afspraak.
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Veranderingswerken aan je woning

Wil je graag aanpassingen doen aan je woning? 
Ga dan zeker na of het gaat om kleine of grote veranderings-
werken.

Kleine veranderingswerken zoals schilderen, behangen, 
decoreren of verlichting ophangen… kan je zonder aanvraag 
uitvoeren. Informeer bij onze technische dienst als je twijfelt 
of vragen hebt. Zo ben je zeker dat er later geen discussie 
ontstaat.

Grote veranderingswerken vraag je altijd schriftelijk (via  
e-mail of brief) aan. 
Grote veranderingswerken zijn bijvoorbeeld:
• het vernieuwen van een vloer;
• het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer;
• het plaatsen van een schotelantenne;
• aanpassingen in de tuin (bv. het plaatsen of vervangen 

van een tuinhuis of terras).

Vraag het aanvraagformulier aan bij de technische dienst: 
• omschrijf welke werken je wilt (laten) uitvoeren en welk 

materiaal je zal gebruiken; 
• voeg een plan met afmetingen toe.

Eerste hulp bij gasgeur!

Hoe herken je een gasgeur?
Bij een gaslek zal je de onaangename vieze geur van rotte 
eieren ruiken. Aardgas op zich is geurloos, maar de producen-
ten voegen uit veiligheidsoverwegingen een geurstof toe aan 
het aardgas. Met deze toegevoegde geurstof kan je snel een 
gaslek opsporen en herkennen.

Waarom is een gaslek gevaarlijk?
Als de kamer of omgeving 5% tot 15% aardgas bevat, 
ontstaat er ontploffingsgevaar. Een vonk, sigaret of andere 
voorwerpen die warm worden, kunnen het gas dan doen 
ontbranden, met een grote ontploffing tot gevolg.

Wat moet je doen als je een gasgeur opmerkt?
• Zet onmiddellijk de ramen en deuren open, zodat de 

ruimte kan verluchten;
• Draai de gaskraan dicht. Zo voorkom je dat er nog meer 

gas in de ruimte vrijkomt;
• Evacueer je huisgenoten en ga naar buiten, op een 

veilige afstand;
• Bel het gratis nummer 0800 - 65 0 65.  

Het gasinterventieteam van Fluvius is dag en nacht 
beschikbaar;

• Wacht op het gasinterventieteam en ga niet terug naar 
binnen tot zij je laten weten dat het veilig is.

• Vermijd in elk geval het gebruik van elektrische of 
andere apparaten. Elektrische apparaten, lampen en je 
gsm aan- of uitschakelen kunnen vonken veroorzaken 
waardoor het gas kan ontploffen.

Meer informatie vind je op de website van fluvius :
www.fluvius.be.
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DZW cvba | aanvraagformulier veranderingen in en/of rond de woning ten laste van de huurder 

 pagina 1 

 

AANVRAAGFORMULIER VERANDERINGEN  

IN en/of ROND DE WONING  

TEN LASTE VAN DE HUURDER 

Mijn naam en voornaam:  
…………………………………………………………………………………….. 

Mijn adres:   
 

…………………………………………………………………………………….. 

Postcode + gemeente:  
…………………………………………………………………………………….. 

Mijn telefoonnummer:  
…………………………………………………………………………………….. 

Datum:  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 

Handtekening:  
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

IK WIL EEN AANVRAAG DOEN VOOR: 

o het plaatsen van een tuinhuis en/of (her)aanleg van de tuin (*) (**
) 

o de (her)aanleg van een terras (*) (**
) 

o het plaatsen van een nieuwe tegelvloer in de woning (**) 

o een douchescherm 

o andere: …………………………………………………………………………………….. 

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN: 

(*) plannetje of schets van de huidige en gewenste toestand 

(**) een gedetailleerde offerte van het materiaal en/of de werkuren  
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Pas na de schriftelijke goedkeuring van De Zonnige Woonst 
mag je starten met de werken. Deze schriftelijke toestem-
ming is nodig om discussies op het einde van de huurtijd te 
vermijden. Zonder deze schriftelijke bevestiging kunnen we 
eisen dat je alles terug in de oorspronkelijke staat brengt. 
We rekenen erop dat je de aangevraagde werken vakkundig 
uitvoert en ook afwerkt.

Wanneer wij grote werken plannen aan je woning (bv. voor 
de plaatsing van dakisolatie of centrale verwarming als die 
nog niet aanwezig is), nemen we steeds tijdig contact op.

Reglement van inwendige orde 

Samen met het huurcontract ondertekende je ook het 
reglement van inwendige orde van De Zonnige Woonst. Dit 
document legt de ‘huisregels’ vast: wat mag je aanpassen in 
een huurwoning, wat mag je zeker niet doen… We werken het 
reglement regelmatig bij, zodat het ook op nieuwe vragen 
een antwoord biedt. Je kan de meest actuele versie altijd 
raadplegen op onze website: www.dezonnigewoonst.be/
ik_ben_huurder/huurdersdocumenten of je kan aan ons loket 
een papieren versie afhalen. 
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Bereid behang/schilderwerken 
goed voor: plak eerst schakelaars, 
plinten, stopcontacten ... goed af met 
schilderstape. Behangen met 
glasvezel (tasso) is niet toegelaten.

Kijk in de Ziezo-brochure voor tips voor 
goed werkende leidingen en sifons.

Zorg mee voor een mooie tuin en 
buurt. Ruim al eens een rondslinge-
rend papiertje op en verwijder altijd 
de uitwerpselen van je hond.

ZieZo-brochure: bij een probleem in 
of aan je woning zoek je in de 
brochure op wie verantwoordelijk is 
om het probleem op te lossen.

Wijzigt er iets aan je gezinssituatie 
(baby, een nieuwe partner, iemand 
overleden?) 
Dan meld je dit meteen aan 
De Zonnige Woonst.

Ben je langdurig afwezig? 
Dan moet je dit melden aan 
De Zonnige Woonst. Hou daarbij ook 
rekening met je bewoningsplicht.

Er geldt een rookverbod 
in de gemeenschappelijke delen. 
Vermijd ook te roken in je eigen 
woning. Nicotineschade is hardnekkig 
en moeilijk te verwijderen.

De trappen en gang moeten altijd 
leeg zijn, zo zijn ze toegankelijk voor 
hulp- en poetsdiensten. Verhuizen 
doe je via de trap i.p.v. de lift.

Verlucht regelmatig en verwarm
voldoende. Hou ventilatieroosters vrij.

Een goed contact met je buren  
zorgt voor een fijne buurt. 
Praat met je buren als er iets is 
(bv. last van lawaai) of wanneer 
je weet dat je zelf even voor overlast 
zal zorgen (bv. geplande werken, 
je organiseert een feestje ...).

Volg de afvalkalender en zet je afval 
op de juiste tijdstippen buiten. Installeer 
de gratis app “Recycle” op je telefoon.

Je mag een huisdier houden als 
het geen hinder vormt voor de buren 
en geen schade veroorzaakt aan 
je woning. Draag er goed zorg voor.

AFSPRAKEN OVER
JE WONING

Veel problemen kan je voorkomen 
door regelmatig onderhoud uit te 
voeren. In de Ziezo-brochure vind je 
een onderhoudslijstje voor de huurder.



Energie besparen door kleine  
aanpassingen 

Met enkele kleine aanpassingen beperk je jouw energiever-
bruik. De meeste kosten je niets!

• De ideale temperatuur voor de slaapkamer is 18 graden. 
Voor de keuken en living is dat eerder 21 graden. Zet je 
verwarming één graad lager en trek een extra trui aan. 
Hiermee bespaar je 7% energie.

• Laat ’s nachts of overdag, als er niemand thuis is, de 
temperatuur in jouw leefruimten zakken tot 15 of 16 
graden.

• Zorg dat je ramen proper zijn en open altijd je gordijnen, 
dan kan de zon je woning verwarmen.

• Een kamer bijverwarmen met een elektrisch toestel doe 
je best zo weinig mogelijk.

• Kies voor spaarlampen of (warmwitte) led-lampen op 
plaatsen in je woning waar het licht vaak brandt. Scha-
kel lampen altijd uit, tenzij je onmiddellijk terugkeert.

• Ontdooi geregeld je koelkast en vriezer want een ijslaag 
zorgt voor een hoger verbruik. Zet geen warme voe-
dingswaren in je koelkast. Laat ingevroren eten ontdooi-
en in je koelkast: ze helpen je koelkast koud te houden. 
Een volle koelkast of vriezer verbruikt minder energie 
dan een lege.

• Schakel toestellen, zoals een televisie, volledig uit met 
de aan/uit-knop: in stand-by verbruikt het toestel nog 
altijd energie. 

Voor meer tips, lees de website 
www.energiesparen.be/zuinig-met-energie

Garage, staanplaats of moestuin huren

Onze maatschappij verhuurt garages, autostaanplaatsen en 
carports. We verhuren ze bij voorrang aan de bewoners van 
onze huurwoningen. Bij gebrek aan kandidaten, verhuren we 
ze ook aan andere geïnteresseerden.

Contacteer onze verhuurdienst als je een garage, autostaan-
plaats of carport wil huren. 
Op onze website www.dezonnigewoonst.be vind je een over-
zichtskaart van onze garages, autostaanplaatsen en carports. 
Via het loket kan je een papieren exemplaar verkrijgen.

De maandelijkse huurprijzen voor 2023 bedragen:

Sociale huurder Anderen 
(incl. 21% btw)

Garage of  
autostaanplaats

31 euro 42 euro

Carport 20 euro 24,20 euro

We maken net zoals bij de huur van een woning een huur-
overeenkomst op. We vragen een kopie van het inschrijvings-
bewijs van je wagen.

Interesse om een garage, staanplaats of moestuin te huren? 
Mail naar inschrijvingen@dezonnigewoonst.be

18



19

Nieuwe moestuinen in de  
Pieter Jan Boellaan

We verhuren twaalf moestuinen in de Oostkouterstraat en 
vier in de Moerheide en Evangeliestraat, achter onze huur-
woningen. Daar komen nu zes moestuinen bij in de Pieter 
Jan Boellaan. Bij elke moestuin hoort een opbergruimte en 
toegang tot een waterpomp.

Groeien jouw groenten of fruit binnenkort op één van deze 
moestuintjes? Heb je groene vingers? 
Maak een afspraak om je in te schrijven via e-mail  
(inschrijvingen@dezonnigewoonst.be) of via telefoon  
(052-470 471). 

De huurprijs berekenen we aan de hand van de oppervlakte 
van het perceel. De percelen in ons aanbod variëren tussen 
de 10 en 50 m².

Afvalkalender

Alle inwoners ontvangen van de gemeente jaarlijks een 
afvalkalender. Hierop kan je zien wanneer welke afvalzak  
opgehaald wordt. 

Heb je deze bedeling gemist of ben je jouw exemplaar kwijt? 
Kijk op www.hamme.be/ophaalkalender of vraag een nieuw 
exemplaar aan bij je gemeente. Je kan ook de gratis app 
Recycle downloaden op je smartphone.

Respecteer de tijdstippen die aangeduid staan op de kalen-
der en haal niet-opgehaalde zakken weer binnen. 
Afval dat te lang buiten staat, begint te ruiken en trekt 
ongedierte aan. Niet fijn voor jou en niet fijn voor de buurt. 

Verzamel geen afval in gemeenschappelijke ruimten in 
afwachting van ophaling.

OPHAALKALENDER 2023

Hamme www.dds-verko.be

OPGELET!
Bij extreem weer (vb. zware sneeuwval of ijzel) of overmacht is het mogelijk dat we niet kunnen 
uitrijden of niet alle straten kunnen bereiken. Dan moet je het afval binnen nemen (conform 
politiereglement). Je kan het opnieuw aanbieden bij de volgende ophaling van hetzelfde afval. 
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Stopzetting huur

 Stap 1: ik zeg op

Hoe zeg ik de huur op?
Als huurder kan je op elk moment de huur van je woning, 
garage of staanplaats opzeggen. De opzeg doe je schriftelijk 
door ons een ondertekend document te bezorgen. Om te 
bewijzen dat je de opzeg gegeven hebt is het belangrijk dat 
je dit document op de juiste manier aan ons bezorgt. Het is 
daarom aangeraden om te werken met ons standaard- 
formulier, dat je kan downloaden op onze website:  
www.dezonnigewoonst.be/ik_ben_huurder/opzeg.
Bezorg ons het ingevulde en ondertekende formulier met de 
post, via mail (huren@dezonnigewoonst.be) of geef het af 
aan onze balie. Het is belangrijk dat je kan aantonen wan-
neer je je opzeg gegeven hebt.

Opgelet! 
Eénmaal gegeven, kan je je opzeg niet meer intrekken.

Wat is de opzegtermijn?
De opzegtermijn is de tijd dat je de woning verder huurt, 
ná het opzeggen van de huur van je woning. Tijdens deze 
periode blijf je de huurprijs verder betalen. 

De termijn start op de eerste dag van de maand die volgt op 
de maand waarin je je opzeg gegeven hebt.
Bijvoorbeeld: je doet je opzeg op 11 augustus, dan start je 
opzegtermijn op 1 september.
De termijnen zijn als volgt bepaald:
• Als je naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang 

voor personen met een handicap verhuist: 1 maand.
• Bij het overlijden van de laatste huurder: 2 maanden. 
• In alle andere gevallen: 3 maanden

Andere vragen over het opzeggen van je huur?
Mail naar huren@dezonnigewoonst.be of bel naar  
052 – 470 471 en toets nummer 2 in het keuzemenu om met 
iemand van de sociale dienst te spreken.

Stap 2: voorcontrole

Wat is de voorcontrole?
De voorcontrole is een eerste afspraakmoment waarbij een 
medewerker van de technische dienst bij jou langskomt. 
Deze medewerker legt jou uit hoe je de verhuis vlot laat 
verlopen.

Tijdens de voorcontrole bekijkt de medewerker ook al welke 
werken er nodig zijn om de woning te kunnen verhuren aan 
een nieuwe huurder. Sommige herstellingen doet De Zonnige 
Woonst zelf. Om onnodige kosten te vermijden overlopen we 
samen de herstellingen die je best zelf aanpakt. Dat doen we 
via een handige lijst, die je ook kan vinden op onze website. 
Tijdens de voorcontrole kan de medewerker de lijst aanvul-
len met extra aanbevelingen. Op het einde van de voorcon-
trole onderteken je de lijst voor ontvangst.

Wanneer is de voorcontrole?
Een medewerker van De Zonnige Woonst belt jou om een 
afspraak te maken voor de voorcontrole in de woning. Deze 
kan enkel plaatsvinden binnen de kantooruren.

Tip:
Begin op tijd met de voorbereiding van je verhuis (inpakken, 
verhuisfirma regelen...). Zo heb je voldoende tijd om de aan- 
bevolen herstellingen uit te voeren en de woning op orde te  
zetten. Sommige zaken zie je pas als de woning leeg is.  
Laat de woning in een goede staat achter!

Vragen over de voorcontrole?
Mail naar herstellingen@dezonnigewoonst.be of bel naar  
052 – 470 471 en toets nummer 1 in na het horen van het  
keuzemenu om iemand van de technische dienst te spreken.
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Stap 3: sleutelafgifte met eindcontrole

In de dagen na (of zelfs al tijdens) de voorcontrole contac-
teert een medewerker jou om een afspraak te maken voor de 
sleutelafgifte met eindcontrole. Een afspraak kan enkel bin-
nen de kantooruren.

Wat is de eindcontrole?
De eindcontrole is de zogenaamde plaatsbeschrijving. Dit wil 
zeggen dat de medewerker grondig de toestand van de wo-
ning beschrijft om vast te stellen dat je de woning in prima 
staat achterlaat. Ook de meterstanden van elektriciteit, gas 
en water worden op dit moment genoteerd.

Als er nog bijkomende kosten zijn, zal de medewerker dit aan 
je meedelen. In stap 4 lees je welke  kosten kunnen verre-
kend worden.

Na de eindcontrole geef je de sleutels van de woning af aan 
de medewerker.

Wat als ik zelf niet aanwezig kan zijn op de  
eindcontrole?
Je kan iemand een volmacht geven door een volmachtfor-
mulier in te vullen. Een volmachtformulier vraag je aan de 
baliemedewerker van ons kantoor of download je via onze 
website. De persoon aan wie je de volmacht geeft, kan dan 
in jouw plaats aanwezig zijn op de eindcontrole. Geef de 
sleutels van de woning mee aan deze vervanger.

Vragen over de eindcontrole en de sleutelafgifte?
Mail naar herstellingen@dezonnigewoonst.be of bel naar het 
nummer 052 - 470 471 en toets nummer 1 in na het horen van 
het keuzemenu om iemand van de technische dienst te spreken.

 Stap 4: afrekenen huurwaarborg

Wanneer krijg ik mijn waarborg terug?
Na de eindcontrole en nadat de sleutels zijn afgegeven,  
berekent De Zonnige Woonst de bijkomende kosten (huur-
achterstallen en huurschade inbegrepen). 
Is de woning volledig in orde, dan kan deze afrekening vlot 
verlopen en krijg je snel je waarborg terug. Bij huurschade of 
huurachterstallen kan dit langer duren. 

Uiterlijk binnen de drie maanden na het afgeven van de 
sleutels storten we de huurwaarborg terug op de door jou 
aangegeven bankrekening.

Krijg ik mijn volledige waarborg terug?
Als je de woning volledig in orde achterlaat en al je huurgel-
den zijn betaald, dan krijg je de volledige waarborg terug. 

Vragen over je waarborg?
Heb je vragen over de herstellingswerken, mail naar  
herstellingen@dezonnigewoonst.be 
Heb je vragen over de terugbetaling van je waarborg, mail 
naar sociaal@dezonnigewoonst.be.
Bellen kan naar het nummer 052 - 470 471.
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Stopzetting huur - Algemene tips

Wat met bezichtigingen?
Tijdens de opzegtermijn gaan wij al op zoek naar een vol-
gende huurder voor de woning. De kandidaten krijgen dan 
de gelegenheid om de woning te bezichtigen. Wij vragen 
jou om beschikbaar te zijn en kandidaten binnen te laten. 
De Zonnige Woonst legt de afspraak vast nadat ze jou en de 
kandidaat gecontacteerd hebben. Je kan je voorkeurmomen-
ten aanduiden op het opzegformulier. Bezichtigingen worden 
enkel tijdens de kantooruren ingepland.

Wat doe ik met elektriciteit, gas en water?
Bij de eindcontrole neemt de medewerker ook de meterstan-
den van gas, water en elektriciteit op. Deze worden ingevuld 
op de overnamedocumenten en bezorg je dan aan je leveran-
cier. 

Opgelet! Elektriciteit, gas en water worden overgenomen 
door De Zonnige Woonst. Laat deze nutsvoorzieningen dus 
niet afsluiten of stopzetten.

Met welke andere praktische zaken houd ik 
rekening?
Bij een verhuis moet je heel wat administratie in orde bren-
gen. Denk zeker aan het volgende:
• geef je nieuwe adres door aan de gemeente;
• geef je nieuwe adres door aan de post;
• bezorg de ingevulde overnamedocumenten aan je 

leveranciers;
• zet je contract voor internet en televisie over naar je 

nieuwe adres.
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Projecten
Project in de kijker

Oostkouterwijk: Populierenstraat/Dennenstraat
Het project in de Populierenstraat/Dennenstraat is het 
volgende in een reeks van investeringen bij de vernieuwing 
van de oudste wijk in ons patrimonium: de Oostkouterwijk 
(1950-1970):
• 2015: renovatie van 12 appartementen met de aanleg 

van volkstuintjes, een centraal liggend pleintje en een 
kunstwerk.

• Later in 2015 werden nog eens 4 woningen in de wijk 
gerenoveerd.

• 2018: sloop van 17 oude woningen in de Lindestraat en 
16 woningen op de hoek van de Veldstraat, Populieren-
straat en Prieel.

• 2020: Afwerking van 20 nieuwbouwappartementen in 
de Lindestraat met heraanleg van de straat, het ge-
meenschappelijk groen en de integratie van 20  
publieke parkeerplaatsen (de infrastructuur werd in 
2021 afgewerkt).

• 2021: de bouw van 24 appartementen op de hoek van 
de Veldstraat, Populierenstraat en Prieel, met aanwezig-
heid van een rolstoelappartement en een grote gemeen-
schappelijke binnentuin.

• Nog in 2021 werden 19 woningen in de Populieren-
straat, Oostkouterstraat en Veldstraat volledig gere-
noveerd.

In 2023 volgt de oplevering van 27 nieuwe sociale huur- 
appartementen met een ondergrondse parkeergarage. Er 
komt een gevarieerd aanbod van woningen:  
4 appartementen met één slaapkamer, 20 appartementen 
met twee slaapkamers en 3 appartementen met drie slaap-
kamers. Elk appartement krijgt een eigen terras of balkon.

In plaats van de site traditioneel op te vatten als een om-
sloten binnengebied langs de Dennen- en Populierenstraat, 
zijn de bouwblokken dwars ingepland. Zo ontstaan meerdere 
pleintjes die het geheel zullen openbreken en de Oostkou-
terstraat verbinden met de Populierenstraat. Deze pleintjes 
zullen deel uitmaken van de publieke ruimte en vormen 
binnenwegen voor voetgangers en fietsers. 

Dit creatieve ontwerp zal in grote mate bijdragen tot kwa-
liteitsvol wonen met woonruimten die niet direct aan de 
straat grenzen.
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De Dennenstraat is niet het enige project in de Oostkouter-
wijk dat aandacht verdient. 

Op de hoek van de Populierenstraat en de Veldstraat worden 
3 nieuwe woningen gebouwd (2 woningen met vijf slaap-
kamers en 1 woning met vier slaapkamers). De bestaande 
woningen worden afgebroken. Elke woning zal beschikken 
over een eigen zuidgerichte tuin. Bij de woningen wordt een 
groenplein voorzien, perfect aansluitend bij de nieuw aan te 
leggen buitenruimte, parkings en de verdere heraanleg van 
de Oostkouterwijk.

De Zonnige Woonst investeert in een groene 
leefomgeving
Een terugkerend thema bij de meeste van onze projecten is 
de groene omgeving. Leven in een groene buurt is gezond, 
een groene omgeving verbetert de luchtkwaliteit, verzacht 
de hitte bij warme dagen, is belangrijk voor de waterhuishou-
ding en zorgt voor een brug tussen beton en natuur. 
Het is bovendien ook gewoon gezellig vertoeven in een 
groene buurt. Het groen in ons patrimonium neemt verschil-
lende vormen aan: privétuinen, gemeenschappelijke tuinen, 
groendaken, buurtgroen, straatbomen, kleine parken…

Privétuinen
Sommige woningen in ons patrimonium hebben een eigen 
tuintje. De huurders onderhouden dit zelf.

Gemeenschappelijke tuinen
De grotere (en zeker de recentere) projecten hebben meestal 
een gemeenschappelijke tuin. Dit is voor de bewoners niet 
alleen gezellig, maar ook onderhoudsvriendelijk, omdat het 
onderhoud door De Zonnige Woonst gebeurt. 
Onze gemeenschappelijke tuinen zijn vaak voorzien van 
speeltuigen voor kinderen, zitbanken en andere elementen 
die het gezellig maken om tijd door te brengen in de tuin.



Wadi’s
Een wadi is een groene greppel die regenwater opvangt en 
helpt bij wateroverlast en droogte. 
De afkorting staat voor Water, Afvoer, Drainage en Infiltratie. 
Vaak zit er infrastructuur onder om het water op te vangen 
en af te voeren, zoals infiltratiekratten, granulaatkorrels en 
drainagebuizen.

Tasibel
Momenteel is de Tasibel-site verhard door de aanwezigheid 
van de oude fabriek. Bij het ontwikkelen van de site zal een 
groot deel daarvan onthard worden en voorzien worden van 
het nodige groen, wadi’s, privétuinen, gemeenschappelijke 
tuinen, parken... Door de ontwikkeling van de site ontstaat er 
dus tegelijk meer woongelegenheid en meer groen met de 
aanleg van een aantal nieuwe parken. 

25



Onderhoud?

De Zonnige Woonst doet een beroep op landschaps- 
architecten voor het groenonderhoud, de inrichting van 
gemeenschappelijke groene ruimtes, en advies.

Tijdens deze samenwerking is er massaal ingezet op het 
omvormen van een klassieke naar een ecologische inrichting 
en groenbeheer. De Zonnige Woonst geeft hiermee een sterk 
antwoord op de maatschappelijke problemen zoals de daling 
van de biodiversiteit en de klimaatverandering.
 
Benjamin (landschapsarchitect Green Pro):
“Een goede wisselwerking en het sterk inzetten op kwaliteits-
volle, groene ruimtes resulteren in een fijne en goede samen-
werking. Hiermee stijgt de belevingswaarde in de gemeenschap-
pelijke tuinen sterk en merk je ook onmiddellijk de waardering 
en het begrip van de huurders voor het ecologische groenbeheer 
als je ter plaatse langsgaat. Deze positieve impact op de woon-
kwaliteit en de leefbaarheid van de buurt zorgen ervoor dat we 
veel voldoening uit ons werk halen.”

“De Zonnige Woonst neemt een echte voortrekkersrol op door 
sterk in te zetten op groen en ecologisch groenbeheer binnen 
hun patrimonium. Niet alleen planten, insecten en dieren halen 
hier rechtstreeks voordeel uit, maar ook de huurders en de  
volledige omgeving.”

Al dat groen moet uiteraard onderhouden worden. Via een 
aanbesteding werd Spoor2 aangesteld om het gemeenschap-
pelijk groen en de tuin aan ons kantoor te onderhouden. 
Spoor2 is een maatwerkbedrijf dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de kans geeft om aan de slag te gaan bij 
o.a. haar natuurploegen. 
Ter gelegenheid van dit artikel polsten we bij Spoor2 hoe zij 
de samenwerking met De Zonnige Woonst zelf ervaren en 
wat zij van het groen in ons patrimonium vinden. 

Aan het woord zijn twee werkmannen van de groendienst 
van Spoor 2: “Onze medewerkers van de groendienst werken 
sinds acht jaar voor De Zonnige Woonst. Wij ervaren deze 
samenwerking als zeer waardevol. Een fijne afwisseling, eigen 
initiatieven en een goeie wisselwerking. Kortom een fijne op-
drachtgever en een win-winsituatie voor iedereen.”

“Een absolute meerwaarde is dat we ook mee kunnen inzetten 
op de biodiversiteit. Een grote variatie aan bloemen, gericht 
maaien... Dat maakt het groen van De Zonnige Woonst een echt 
pareltje.”
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Overzicht projecten

Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

Totaalrenovatie woningen Landbouwstraat - fase 1
Hamme

5 2021-2023

Totaalrenovatie woningen Moerheide, Evangeliestraat
Hamme

4 2022-2024

Totaalrenovatie woning Tuinbouwlaan 51 (proefwoning)
Hamme

1 2022 - 2023

Vervangingsbouw appartementen Dennenstraat en Populierenstraat
Hamme

27 2020-2023

Vervangingsbouw huurappartementen Vierschaar 19-21
Waasmunster

9 2021-2023

OPDRACHTGEVER

Vierschaar 19-21 - 9250 Waasmunster

De Zonnige Woonst a. Rozenhoed 1 -9220 Hamme

t. 052 470 471

e. info@dezonnigewoonst.be

INHOUD

OPMERKINGEN 1.   Geen afmetingen op het plan meten.

2.  Het bouwwerk is conform de energieprestatieregelgeving.

     De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanstellen van de EPB-verslaggever.

3.   De werken mogen niet worden aangevat voordat een veiligheidscoördinator is aangesteld.

     Een contract met de VC ontwerp/verwezenlijking zal aan de architect bezorgd worden.

4.  De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het

 contracteren met een niet geregistreerde aannemer zijn te laste van de bouwheer. Hij zal zich geen vorderingen in

 solidum instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch met een niet geregistreerde aannemer.

5.   De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van

 de bouwheer te worden afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden.

6.  Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. Een

 grondsondering zal in sommige gevallen noodzakelijk blijken.

7.   De stabiliteitsstudie en bestektekeningen van het bouwwerk moeten nog gemaakt worden na het goedkeuren van de

 bouwvergunningsaanvraag.  Deze kosten vallen volledig ten laste van de bouwheer. De stabiliteitsstudie en/of

 bestektekeningen dienen opgemaakt te worden door de aannemer of een studiebureel.

BOUWPLAATS

DZW- Vierschaar

PLAN

Projectarchitect: LIESBET VAN ROYEN

BAS WAUMAN KALKSTRAAT 62A

T +32(0)3 369 96 83

BTW BE 0644.825.316

INFO@MAN-ARCHITECTEN.BE

WWW.MAN-ARCHITECTEN.BE

architect en zaakvoerder MAN architecten bv-cvba 9100 SINT-NIKLAAS

Afd. 2, sectie C, nrs. 1102h, 1102g

 d.d. 27/03/2019
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Type Plaats Aantal  
woningen

Planning

Vervangingsbouw huurwoningen Populierenstraat en Veldstraat
Hamme

3 2022-2024

Huurwoningen Tasibel (in ontwerp) Geemstraat, Koning Albertplein, 
Nijverheidstraat
Hamme

62 2023-2025



Kopen
Inschrijvingsvoorwaarden

Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale 
kavel aankopen als hij/zij voldoet aan de woonbehoeftig-
heidsvoorwaarden én ingeschreven is in de daartoe be-
stemde inschrijvingsregisters. De voorwaarden zijn wettelijk 
vastgelegd en gaan over een inkomensgrens en een verkla-
ring op eer dat de kandidaat-koper geen woning of perceel 
bestemd voor woningbouw volledig of deels in volle eigen-
dom of volledig in vruchtgebruik heeft. 

Momenteel heeft De Zonnige Woonst geen nieuwe sociale 
koopprojecten lopen.

De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters 
bij voor respectievelijk sociale koopwoningen en sociale ka-
vels. De waarborg voor de inschrijving per register bedraagt 
50 euro.

Er zijn vier registers:

Plichten na aankoop

De eigenaar van een sociale koopwoning heeft een woon-
plicht van twintig jaar. Deze gaat in op de datum van de 
authentieke notariële verkoopakte.

N
41

E1
7

N16

N70

N4
46

Waasmunster

Temse
(Elversele en Tielrode)

Moerzeke
Kastel

Hamme

29





NIGHTRUNHAMME.BE

HAMME
ZAT 3 DECEMBER 2022

RUN & WALK
7km - 20.00u

doorheen gebouwen en met animatie onderweg
buggy- en rolstoeltoegankelijk

DE SAGER
ADVOCATEN

Nieuwstraat 6A - 9220 Hamme

DE SAGER
ADVOCATEN

Nieuwstraat 6A - 9220 Hamme

HAMME

powered by

RUNNING

Sfeervolle passages door het patrimonium 
van De Zonnige Woonst tijdens de City 
Nightrun op 3 december 2022.

De City Nightrun had met zijn tweede editie in 2022 
sfeervolle passages in de ondergrondse parkings 
van residentie dr. Hylebos en residentie Merckpoel. 
De run (en wandeling) passeerde ook door  
Tasibel en residentie Le Lis, begeleid door prachtige 
lichtspektakels.
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Over De Zonnige Woonst
Woonmaatschappij

Je hebt het misschien al ergens opgevangen, in de krant of in 
het nieuws: de Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 
2023 maar één maatschappij per stad of gemeente meer zal 
zijn die sociale woningen huurt, verhuurt, bouwt en verkoopt, 
nl. de woonmaatschappij. Per woonmaatschappij is een 
werkingsgebied vastgelegd, bestaande uit een of meerdere 
gemeenten. 

De woonmaatschappij zal instaan voor alle aspecten in 
verband met sociale huisvesting binnen het werkingsgebied. 
Daardoor zal een kandidaat zich voor een bepaalde gemeen-
te maar één keer moeten inschrijven en is er één aanspreek-
punt voor alle belanghebbenden. 

Voor Hamme en Zele samen zal dit één gemeenschappelijke 
woonmaatschappij zijn.

Wil je hierover graag meer informatie? De Vlaamse Overheid 
heeft een overzichtelijke webpagina gemaakt met daarin het 
antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de woon-
maatschappijen: www.sociaalwonen.be.

Privacybeleid

Om een sociale woning bij ons te (kunnen) huren, houden wij 
persoonsgegevens van onze huurders bij. Die gegevens heb-
ben we om verschillende redenen nodig:
• om contact op te nemen (bij herstellingen, vragen over 

je dossier…);
• om na te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet;
• om je huurprijs correct te kunnen berekenen.

Je geeft ons zelf al heel wat informatie bij de inschrijving en 
tijdens de huurperiode. Je bent altijd verplicht om ons correc-
te informatie te geven. Verder vragen we zelf ook informatie 
over jou  op bij een aantal (overheids)diensten. We vroegen 
hiervoor jouw toestemming bij de inschrijving en de start 
van de huur. We bezorgen op onze beurt ook informatie over 
jou aan enkele van deze diensten. 
Deze uitwisselingen zijn wettelijk geregeld.

Welke informatie houden we bij? Jouw identiteit, inkomen, 
woonplaats(en), gezinssamenstelling, talenkennis, eigendom-
men en eventueel ook contactgegevens van begeleidende 
diensten. Als je huurcontract bij ons stopt, bewaren we jouw 
gegevens nog tien jaar. Dit is verplicht door de archiefwet. 

Wil je jouw informatie controleren of aanpassen? 
Neem dan contact met onze sociale dienst via 
huren@dezonnigewoonst.be

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

Meer weten over privacy?
• Lees onze uitgebreide privacyverklaring op  

www.dezonnigewoonst.be
• Raadpleeg de website van de gegevensbeschermings-

autoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be



 Openingsuren en sluitingsdagen 2023

Op de volgende dagen in 2023 is het secretariaat gesloten en telefonisch niet bereikbaar:

• maandag 20 maart, lokale feestdag carnaval
• maandag 10 april, paasmaandag
• maandag 1 mei, Dag van de Arbeid
• donderdag 25 mei, O.L.H. Hemelvaart
• maandag 29 mei, pinkstermaandag
• dinsdag 11 juli, Vlaamse feestdag
• vrijdag 21 juli, nationale feestdag
• maandag 7 augustus, lokale feestdag kermis
• dinsdag 15 augustus, O.L.V. Hemelvaart
• maandag 18 september, lokale feestdag jaarmarkt
• woensdag 1 november, Allerheiligen
• donderdag 2 november, Allerzielen
• zaterdag 11 november, Wapenstilstand
• woensdag 15 november, Dag van de Dynastie
• maandag 25 december, Kerstmis
• dinsdag 26 december, tweede kerstdag

Op de andere dagen gelden onze gewone openingsuren:

Bezoek ons loket:
• dinsdag- tot en met zaterdagvoormiddag
• na afspraak

Telefonisch zijn wij bereikbaar:
• op maandag:       van 14u tot 16u
• van dinsdag tot vrijdag:  van 9u tot 12u  en  van 14u tot 16u
• op zaterdag:    van 9u tot 12u  TIP! 

Wil je je graag inschrijven voor een sociale 
woning? Maak dan altijd een afspraak met 
onze inschrijvingsdienst via telefoon  
(052 - 470 471) of via e-mail  
inschrijvingen@dezonnigewoonst.be 

Aan ons loket doen wij geen inschrijvingen.
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De Zonnige Woonst

Rozenhoed 1
9220 Hamme

tel 052- 470 471
info@dezonnigewoonst.be

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

www.dezonnigewoonst.be

eindredactie: schrijfhuis.be · ontwerp: Fles in zee 


