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BESTE HUURDER

Het jaareinde is in zicht. Dit betekent ook dat wij u informeren over uw
huishuur voor het nieuwe jaar. Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar
uw inkomen, naar uw gezin en naar de grootte / kwaliteit van de woning.
De huurprijs die u vanaf 01 januari 2022 maandelijks (voor de 10de van de
maand) moet betalen, ons bankrekeningnummer en de gestructureerde
mededeling die u moet vermelden vindt u in de brief als bijlage.

Het is belangrijk dat u de gestructureerde mededeling invult. De betaling van
uw huishuur wordt zo automatisch aan uw dossier gekoppeld.
Werkt u voor het betalen van uw huur met een doorlopende opdracht?

Ja. Controleer dan het bedrag van uw huishuur en de ‘gestructureerde
mededeling’. Pas dit indien nodig aan.
Neen. U kiest zelf of u met een doorlopende bankopdracht werkt. U kan
ook maandelijks zelf de huur overschrijven.

Let wel op, banken / postkantoren rekenen vaak kosten aan voor
overschrijvingen aan het loket. Overweeg daarom om gebruik te maken van
elektronisch bankieren om uw betalingen zelf te doen (aan de computers in
de bank, via een digitaal bankprogramma of via uw digitale bank-app).
Zijn de gegevens die we gebruiken voor uw huurprijsberekening correct?

We raden aan om de gegevens die we gebruiken voor de huurprijsberekening
(uw inkomen, gezinssamenstelling, personen ten laste, ...) goed te
controleren. Geef eventuele fouten onmiddellijk door!
De facturen en kosten die wij gebruiken om uw bijdrage in de huurlasten van
uw huis/uw appartementsgebouw te bepalen, kunt u altijd komen inzien.
Maak hiervoor wel eerst een afspraak!
In deze brochure leest u over de huurprijs, de huurlasten en de nieuwe
wetgeving sociale huur. We leggen uit hoe de wijzigingen in uw (gezins)
situatie aan ons moet doorgeven. We geven de noodnummers van de liften,
lichten onze brandverzekering en het poetsen van de algemene delen toe.

Vanessa Vens
directeur

Quinten Goekint
voorzitter

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen
over het betalen van de huur?
Contacteer ons op 059 70 29 54

HOE WORDT DE
HUUR BEREKEND?
De Vlaamse Regering bepaalt hoe wij de huurprijs moeten berekenen.
HUURPRIJS = inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting +
huurlasten + energiecorrectie
Inkomen
Uw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het
inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve
zij die nog kinderbijslag genieten (onder voorwaarden en max. tot 25
jaar)). We nemen het inkomen van uw meest recente aanslagbiljet en
dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor
alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.
Het inkomen waarmee we rekening houden is de som van het
gezamenlijk belastbaar inkomen + afzonderlijk belastbaar inkomen +
leefloon + inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met
een handicap + van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit
buitenland of verworven bij Europese of Internationale instellingen.
Wij vragen het inkomen elektronisch op bij de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid (KSZ). Voor 2022 mogen we terug tot inkomstenjaar 2019 aanslagjaar 2020 tenzij er een recenter aanslagbiljet is. Ontvangt u
voor 31 december 2021 een aanslagbiljet over het jaar 2020? Dan mag
u dit al aan ons bezorgen. Enkel als u en uw gezin geen referentieinkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.
Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55. Als u en uw
gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaalt u een iets
hoger aandeel. Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van door 55.
Dat is een SOLIDARITEITSBIJDRAGE.
Het inkomen van kinderen die 18 jaar zijn en niet meer studeren,
inwonende ouders en invalide gezinsleden moeten we meerekenen in
de huurprijsberekening.
Gezinsleden (van de eerste tot en met de derde graad van de huurder)
met een ernstige handicap krijgen een wettelijk vastgelegde vrijstelling
op hun geïndexeerde referentie-inkomen. Als de vrijstelling groter is
dan het referentie-inkomen van dat familielid wordt de vrijstelling
begrensd tot het referentie-inkomen van dat familielid.
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De gezinssamenstelling

Informatie over de berekening
van uw huurprijs

U krijgt een korting van 20 euro per kind of persoon ten laste. Deze
vermindering op de basishuurprijs heet de GEZINSKORTING.
Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig bij u?
Informeer ons! Wij halveren dan de korting. Elke partner krijgt de helft.
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig
gehandicapt.
We verdubbelen de korting ook als het een meerderjarig familielid (tot
de derde graad) is met een ernstige handicap.

Patrimoniumkorting - via de sociale huurschatter
Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de
marktwaarde van de woning (= de huurprijs die uw woning zou hebben op
de private huurmarkt). Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn,
hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de PATRIMONIUMKORTING.

Huurlasten
U betaalt bovenop de huur een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is
bijvoorbeeld het onderhoud van de cv-ketel, het onderhoud van de
algemene delen in een appartementsgebouw, het reinigen van dakgoten,
... Dit noemen we de HUURLASTEN. Die staan apart op uw
huurprijsberekening.
Verder in deze brochure vindt u meer info over de huurlasten voor een
huis en voor een appartement.
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Energiecorrectie

Informatie over de berekening
van uw huurprijs

Als wij - als verhuurder van de sociale woning - extra geld investeren
om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan
verbruikt u minder energie.
Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een
maandelijkse toeslag aan bovenop uw huurprijs. Deze toeslag heet de
ENERGIECORRECTIE en telt enkel voor woningen met energiezuinige
investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige
verwarmingsketel.
De grootte van deze toeslag hangt af van de energiebesparing. Deze
berekening gebeurt volgens de regels van de Vlaamse Regering.
De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan
het voordelig sociaal tarief. Zo is de toeslag een eerlijk bedrag, dat
altijd lager is dan het bedrag dat u uitspaart op uw energiefactuur.

EXTRA INFORMATIE: Marktwaarde = basishuurprijs via de
sociale huurschatter van Vlaanderen
Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de
prijs die u zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.
De waarde van uw woning bepalen we aan de hand van de SOCIALE
HUURSCHATTER van de Vlaamse Overheid. We kijken naar de ligging en
andere eigenschappen zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Zo
kunnen we een juister bedrag op de waarde van uw woning plakken.
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Informatie over de berekening
van uw huurprijs

Goed om te weten!
De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Er bestaat dus een
minimum en een maximumbedrag.
U betaalt NOOIT meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning
in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.
U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs +
energiecorrectie. Dit ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale
huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Het recht op vermindering onroerende voorheffing verrekend
De vermindering onroerende voorheffing is de vermindering op de
grondlasten die wij als eigenaar betalen. Wij worden geïnformeerd over wie
hierop recht heeft. Als u de vermindering op de onroerende voorheffing
geniet, krijgt u dit bedrag automatisch van ons terug als uw sociale korting
lager is. U krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale
korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Scan deze QR-code en bekijk het filmpje
over de nieuwe huurprijsberekening.
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Nieuwe huurprijsberekening sinds 01 januari 2020
De Vlaamse regering voerde op 01 januari 2020 enkele wijzigingen door. We
duiden hier nog even wat er sinds 01 januari 2020 wel en niet veranderde in
de huurprijsberekening.

WAT VERANDERDE
ER OP 01/01/2020?

De manier om uw inkomen vast te leggen is veranderd. Sinds 01 januari
2020 moeten we rekening houden met het inkomen van de huurders en
alle meerderjarige gezinsleden (die geen kinderbijslag genieten) en / of
bewoners ouder dan 18 jaar.
De energiecorrectie = voor een energiezuinige woning betaalt u een
energietoeslag (zie pagina 6).
Wij moeten de sociale huurschatter van de Vlaamse Overheid
gebruiken om de marktwaarde van uw woning te bepalen (op basis van
o.a. de ligging, de grootte, het bouwjaar, ...).
WAT BLEEF
HETZELFDE?
De solidariteitsbijdrage blijft behouden.
De gezins- en patrimoniumkorting blijven bestaan.
Je betaalt nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie +
kosten en lasten, en nooit meer dan de marktwaarde + kosten en
lasten van de woning.
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Wat veranderde er nog op 01 januari 2020?
HUURDERSCATEGORIE:
HUURDER / BIJWONER

Huurder

= referentiehuurder + echtgenoot, wettelijke partner of feitelijke
partner (indien al zo voor de start van de huurovereenkomst)

De echtgenoot of wettelijke partner die na aanvang van uw
huurovereenkomst met u in de sociale woning wil wonen, kan dit
alleen als jullie op dat moment samen voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden én als dit niet leidt tot een onaangepaste
sociale woning. Voldoet u samen niet, dan kan de echtgeno(o)te /
wettelijke partner niet komen bijwonen.
Een feitelijke partner die na aanvang van uw huurovereenkomst komt
inwonen, moet na één jaar samen met u aan de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden voldoen. Is dit niet zo? Dan moet de feitelijke
partner de woning verlaten.
Bijwoner

= alle andere personen (bv. kinderen, (groot)ouders, broers, zussen,
...) of een feitelijke partner die minder dan één jaar bijwoont.

De huurder heeft woonrecht en draagt de volle verantwoordelijkheid
voor zijn bijwoners. De bijwoner kan enkel in de woning blijven zolang
de huurder in de woning woont.
De bijwoner moet niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
Bijwoners kunnen geen huurder worden en dus ook geen
woonrechten verwerven. Zij moeten hun bijwoonst wel melden én hun
bijwoonst mag niet leiden tot een onaangepaste sociale woning.
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OPGELET!
Een bijwoner mag niet zorgen voor een onaangepaste woning of tot een
woning die niet voldoet aan de minimale bezettingsnormen! U kan NIET
MET VOORRANG MUTEREN omdat de woning te klein is door de bijwoner.
Vanaf 01 januari 2020 kunt u alleen MET VOORRANG MUTEREN naar een
grotere woning als er door geboorte, adoptie of pleegzorg een extra
persoon bijkwam in uw gezin.

EIGENDOM

Informeer u bij ons over de
(tijdelijke) uitzonderingen!

geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom,
blote eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben / in
vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben gegeven.
geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap
zijn waarin zakelijke rechten als hierboven vermeld zijn ingebracht.

OPZEG / OVERLIJDEN
Als de laatste huurder de woning opzegt dan moet deze er voor zorgen
dat de bijwoners de woning verlaten tegen het einde van de
opzegtermijn.
Als u uw woning verlaat of moet verlaten, dan moet u toestaan dat we
uw woning laten zien aan kandidaat-huurders. We maken hiervoor een
afspraak met u (maximaal 1 keer 30 minuten in de week).
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst
automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand
na overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog
minstens zes maanden blijven wonen. Hiervoor wordt een
bezettingsovereenkomst (met nieuwe plaatsbeschrijving en met
waarborg) opgemaakt en volgt dus na afloop een afrekening.
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Welke wijzigingen moet u doorgeven en hoe?
HET INWONEN
Het inwonen van een partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, ... moet u
VOORAF schriftelijk (per post of via mail) aanvragen bij ons. Als u dit niet
doet, pleegt u woonfraude en kunnen er sancties volgen. U moet dit niet
aanvragen bij een geboorte.
Wij zien na of ...
... de persoon (samen met u) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
... het bijwonen niet leidt tot een onaangepaste woning;
... of de woning gepast is volgens de rationele bezetting (slaapkamers).

HET VERLATEN
Wat als de partner de woning verlaat? Dan moet de persoon die de
woning verlaat SCHRIFTELIJK opzeg doen én akkoord gaan dat de
andere persoon de woning blijft bewonen. Een melding is niet
voldoende. Pas als het adres/de wijziging is aangepast in het
bevolkingsregister, wordt dit ook bij ons aangepast.
Wat als kinderen of kleinkinderen de woning verlaten? Dan mag u dit
TELEFONISCH melden, beter is een mail of brief te sturen. Wij
controleren dit dan in de Kruispuntbank / het bevolkingsregister. Pas
als het daar is aangepast, wordt het bij ons ook aangepast.

BEZOEKRECHT
Als u bezoekrecht hebt voor minderjarige kinderen die niet bij u
gedomicilieerd zijn, maar op regelmatige basis bij u verblijven dan moet u
dit SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) bij ons melden.
U bezorgt ons daarbij een verklaring op eer, ingevuld en ondertekend door
beide ouders, en het vonnis van de rechter (indien er een vonnis is).
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PERSONEN TEN LASTE

Wij houden hier rekening mee
voor de GEZINSKORTING.

De geboorte van een kindje mag u TELEFONISCH melden bij ons. We
houden hier rekening mee vanaf 01 januari van het volgende jaar.
Kinderen die de school verlaten en geen kinderbijslag meer genieten
moet u VERPLICHT SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) bij ons melden.
We houden hier rekening mee vanaf 01 januari van het volgende jaar.
Kinderen die in de woning verblijven, maar er niet gedomicilieerd zijn
moet u VERPLICHT SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) melden. We
houden hier rekening mee vanaf 01 januari van het volgende jaar.
INVALIDITEIT

Bezorg ons de attesten van FOD
Brussel en/of het ziekenfonds!

Invaliditeit of mindervaliditeit (+66%): van zodra één van de
gezinsleden een attest ontvangt waarbij een invaliditeit of
mindervaliditeit ( +66%) werd vastgesteld MOET DIT ATTEST aan ons
bezorgd worden. We houden hier rekening mee vanaf 01 januari van
het volgende jaar.
Als dit attest van één van de gezinsleden vervalt dan moet u dit
VERPLICHT SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) melden. We houden
hier rekening mee vanaf 01 januari van het volgende jaar.
WIJZIGING INKOMEN
Gaat u op pensioen tijdens of na het inkomstenjaar van het meest
recente aanslagbiljet? Laat dit weten! We gaan na of uw huidig
inkomen lager is.
Hebt u een buitenlands pensioen? Bezorg ons dan de informatie.
Is uw huidig inkomen met 20% gedaald? Bezorg ons dan uw
inkomensbewijzen (loonfiches, uitbetalingsattest ziekenfonds of
werkloosheidskas, attest leefloon ocmw, ...) van het inkomen van de
laatste drie maanden van u en uw gezinsleden
Hebt u een nieuw telefoon- of gsmnummer, e-mail of
bankrekeningnummer? Geef dit onmiddellijk aan ons door!

WAT ZIJN
HUURLASTEN?

Huurlasten zijn kosten en lasten voor het onderhoud van de woning. Deze
komen bovenop de huurprijs. Wij betalen deze huurlasten en rekenen deze
maandelijks door aan u. U vindt deze maandelijkse huurlasten terug op uw
huurprijsberekening. We voegen bij de brief met de nieuwe huurprijs ook
een detail van uw huurlasten.
De facturen waarmee wij uw bijdrage in de huurlasten van uw huis /
gebouw berekenen, kunt u bij ons komen inzien. Maak wel een afspraak!
De huurlasten voor 2022 worden berekend op basis van de
facturen van 2020. Het maandelijks bedrag huurlasten is
berekend op basis van alle kosten die gemaakt zijn in 2020.
Huurlasten verschillen van woning tot woning, van gebouw tot gebouw. We
geven verder in deze brochure een overzicht per type woning.
Telt een kost niet mee voor uw woning of werd die in 2020 niet uitgevoerd?
Dan staat dit niet ingevuld op uw huurprijsberekening. Het maandelijks
bedrag van de brandverzekering staat er wel ALTIJD op.

Brandverzekering via De Oostendse Haard
De brandverzekering (brand, storm- en waterschade) van uw woning wordt
door De Oostendse Haard afgesloten en aan u doorgerekend. U betaalt dus
maandelijks aan ons voor de brandverzekering van uw woning. Dit
betekent dat u door ons verzekerd bent voor uw woning. Als er
(brand)schade is die normaal voor uw rekening is, komt de verzekering van
De Oostendse Haard hier in tussen (dit noemt 'afstand van verhaal'). Het
maandelijks bedrag voor 2022 vindt u terug op de huurprijsberekening.
LET OP! Deze brandverzekering dekt enkel de woning, NIET wat er in de
woning staat. Stel dat uw inboedel beschadigd wordt door een brand
of water, dan is dit niet gedekt via onze brandverzekering. Daarvoor
moet u zelf nog een inboedelverzekering afsluiten.
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HUURLASTEN
HUIS

Woont u in een huis van
De Oostendse Haard?

De mogelijke huurlasten voor een huis bij De Oostendse Haard staan op uw
huurprijsberekening. U krijgt ook een detail. We geven hieronder wat uitleg
bij deze verschillende kosten en lasten.
Telt een kost niet mee voor uw huis of werd die in 2020 niet uitgevoerd?
Dan staat dit niet ingevuld op uw huurprijsberekening.
Vervangen cartouches van de ontkalker in uw woning
Eén cartouche bij ontkalker Pugh & Co Micromet 75
Twee cartouches bij ontkalker Pugh & Co Micromet 150
Deze cartouches moeten voor een goeie werking van de ontkalker én
van uw centrale verwarming halfjaarlijks vervangen worden. Wij laten
dit uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudsfirma.
Reinigen dakgoten
De dakgoot moet u zelf schoonmaken. Vuil / bladeren kunnen de
afvoer verstoppen en doen overlopen. Uw onderhoudsplicht is
beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (tot 6 meter =
gelijkvloers en eerste verdieping). Dakgoten die u zelf niet kan doen,
laten wij reinigen.
Onderhoud van de verwarming
De centrale verwarming en/ of de waterverwarmer en / of de
accumulatoren en / of de zonneboilers en / of de gaskachel en / of de
oplaadregelaars in uw woning moet wettelijk tweejaarlijks
gecontroleerd worden. Wij laten dit uitvoeren door een
gespecialiseerde onderhoudsfirma.
Onderhoud van de ventilatie
Een constante basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in
de leefruimtes. De verontreinigde binnenlucht in uw huis wordt
afgevoerd en vervangen door verse buitenlucht. Een jaarlijks
onderhoud door een gespecialiseerde onderhoudsfirma is belangrijk
voor een goede werking van het ventilatiesysteem.
Traplift in de woning (50%)
Hebt u een traplift in uw huis? Dan mogen wij wettelijk tot 50% (de
helft) van de onderhoudskosten op ons nemen. De andere 50%
(helft) betaalt u zelf.
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HUURLASTEN
APPARTEMENT

Woont u in een appartement
van De Oostendse Haard?

De mogelijke huurlasten voor een appartement bij De Oostendse Haard
staan op uw huurprijsberekening. U krijgt ook een detail. We geven
hieronder wat uitleg bij deze verschillende kosten en lasten.
Telt een kost niet mee voor uw appartement of werd die in 2020 niet
uitgevoerd? Dan staat dit niet ingevuld op uw huurprijsberekening.
Sneeuwruimen - zout strooien bij vorst algemene delen
In Oostende en Bredene is het verplicht om zelf uw voetpad sneeuwen ijsvrij te houden. In de appartementsgebouwen zijn de bewoners
van het gelijksvloers verantwoordelijk, tenzij een beurtrol werd
opgesteld of er vrijwilligers zijn. Waar bewoners niet meer kunnen
sneeuwruimen of zout strooien, nemen wij deze taak op en verrekenen
we dit in de huurlasten.
Vervangen cartouches van de ontkalker in jouw woning
Eén cartouche bij ontkalker Pugh & Co Micromet 75
Twee cartouches bij ontkalker Pugh & Co Micromet 150
Deze cartouches moeten voor een goeie werking van de ontkalker én
van uw centrale verwarming halfjaarlijks vervangen worden. Wij laten
dit uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudsfirma.
Groenonderhoud algemene delen
Het onderhoud van het gras, de struiken, hagen en andere
aanplantingen laten wij uitvoeren door een gespecialiseerde
onderhoudsfirma.

Keuring brandveiligheid en noodverlichting
Jaarlijks moeten de rookkoepels en de noodverlichting in uw
appartementsgebouw gecontroleerd en gekeurd worden. Wij laten dit
uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudsfirma.

Reinigen dakgoten
De kosten voor het reinigen van de dakgoten van uw
appartementsgebouw worden verdeeld onder alle appartementen in
uw gebouw.
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HUURLASTEN
APPARTEMENT

Woont u in een appartement
van De Oostendse Haard?

Onderhoud brandblussers/haspels
Het onderhoud van de brandblussers en / of haspels die in de
algemene delen in uw gebouw aanwezig zijn moeten wettelijk jaarlijks
nagezien worden. Wij laten dit uitvoeren door een gespecialiseerde
firma. Sommige appartementen hebben brandblussers in de woning
(bij open algemene delen). Ook deze blussers worden jaarlijks
gekeurd.
Onderhoud liften + telefonie (van de liften en / of
brandalarm)
Het onderhoud van de liften, van de telefonie van de liften en / of het
brandalarm in de liften wordt verdeeld over alle appartementen in uw
appartementsgebouw. Wij laten dit uitvoeren door een
gespecialiseerde liftfirma. De naam van de liftfirma en het noodnummer
vindt u bij de liften én verder in deze brochure.
Onderhoud van de verwarming
De centrale verwarming en/ of de waterverwarmer en / of de
accumulatoren en / of de zonneboilers en / of de gaskachel en / of de
oplaadregelaars in uw appartement moet wettelijk tweejaarlijks
gecontroleerd worden. Wij laten dit uitvoeren door een
gespecialiseerde onderhoudsfirma.
Schoonmaak + onderhoud algemene delen via PWA
De schoonmaak van de algemene delen wordt verdeeld over alle
appartementen in uw appartementsgebouw. Zie pagina 18 voor meer
informatie. De door ons aangestelde klusjesman (PWA) voert kleine
werken uit in de algemene delen van uw gebouw.

Herstellingen in de algemene delen
Kosten voor herstellingen (denk aan het vervangen van sloten, van
gebroken glas kapotte lampen, van kapotte deurpompen, …) in de
algemene delen worden verdeeld over alle appartementen in uw
appartementsgebouw.

Sociale conciërgerie en technisch onderhoud
De sociale conciërgerie is de controle die de Verantwoordelijke
Gebouwenbeheer uitvoert op het technisch onderhoud van de
algemene delen in uw gebouw.
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HUURLASTEN
APPARTEMENT

Woont u in een appartement
van De Oostendse Haard?

Reinigen septische putten en regenputten + onderhoud
van de regenwaterpomp
Alles die in uw toilet terecht komt, gaat naar de septische put van
jouw appartementsgebouw. Wij zorgen voor de periodieke reiniging
van de put. Ook het reinigen van de regenwaterputten en het
onderhoud van de regenwaterpomp laten wij indien nodig uitvoeren.
Algemene nutsvoorzieningen
De kosten voor het water en de elektriciteit van de algemene delen
wordt verdeeld onder alle appartementen in uw appartementsgebouw.

Onderhoud van de ventilatie
Een constante basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de
leefruimtes. De verontreinigde binnenlucht in uw woning wordt
afgevoerd en vervangen door verse buitenlucht. Een jaarlijks onderhoud
door een gespecialiseerde onderhoudsfirma is belangrijk voor een
goede werking van het ventilatiesysteem. In de Spaarzaamheidstraat
102-112 is 2x per jaar een onderhoud voorzien.

Is de lift defect? Bel dan de liftfirma! 24/24 en 7/7
LET OP: voor sommige gebouwen is er een nieuwe liftfirma!
Is de lift defect in ...
Cardijnplein 1
Emiel Moysonplein 1 of 2
Guldensporenlaan 2 of 4
Spaarzaamheidstraat 108
Sint-Catharinapolderstr 33
Kroonlaan 71
Platformlift De Kroon
Dr. Verhaeghestraat 80
Maurice Lagravierestr. 15

Bel dan KONE
op 059 70 14 56

Is de lift defect in ...
Fregatstraat 11, 21 of 23
Fortuinstraat 20
St-Franciscusstr 38A, 40 of 42
Nieuwpoortsestnwg 203, 205 of 245
Torhoutsesteenweg 390
Kroonlaan 69
Golvenstraat 2A
Goedheidstraat 2
Frans Halsplein 3, 4, 5 of 6

Bel dan COOPMAN / ORONA
op 056 35 07 01

We rekenen er op dat u deze service enkel gebruikt indien nodig!
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WAT DOET DE
POETSPLOEG?

Woont u in een appartement
van De Oostendse Haard?

De zorg voor en het onderhoud van de algemene delen van uw
appartementsgebouw dragen we samen. Het is daarom belangrijk dat u
schade of overlast in de algemene delen onmiddellijk aan ons meldt!
Wij stellen een externe poetsploeg aan. Dit zit vervat in de huurlasten.

Onze poetsopdracht is met de grootste zorg opgesteld om het gebouw zo net
mogelijk te houden. "Tijd" is geen element waarop we de poetsopdracht
kunnen controleren. Het aantal vierkante meter is dat wel.
De meeste delen worden wekelijks gepoetst, andere stukken worden om de
2 weken, om de 4 weken of om de 3 maanden gepoetst. De wekelijkse
poetsdag hangt uit in de inkomhal bij de brievenbussen.
De hallen per verdieping moeten door de bewoners zelf netjes
gehouden worden. U spreekt hiervoor best een wekelijkse
beurtrol af met de buren. Zo blijft alles net voor iedereen.
ENKELE
AFSPRAKEN!
Voor uw veiligheid en deze van uw buren: hou de doorgang in de inkomhal,
in de trapzaal, op de verdiepingen, in de fietsenberging, ... altijd vrij zijn.
Gebruik de deurklinken. Zet geen handen op de ramen.
Maakt u iets vuil in de algemene delen? Kuis het op aub.
Laat geen afval achter in de algemene delen.
Verzamel papier en karton. Laat het niet rondslingeren aan de bussen.
Doe niet aan sluikstorten! Grof huisvuil hoort in het containerpark, in de
Kringloopwinkel of wordt tegen betaling opgehaald door de IVOO.
Kennen we de sluikstorter? Dan krijgt hij/zij de factuur voor het opruimen.
De poetsploeg laat het voor u blinken.
Bedankt aan de huurders die het gebouw mee netjes houden!

Wat als er iets stuk is
in uw woning?

CONTACT
Maarten, Ronny en Wim dragen samen met u zorg voor uw woning. Een
defect, schade aan de woning of nodige herstelling meldt u best onmiddellijk.

059 70 29 54
www.oostendsehaard.be/ikhuur
Onze dienst Gebouwenbeheer is telefonisch bereikbaar ...
... op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur
... op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur

Een dringende herstelling buiten de kantooruren of in het weekend?
Een waterlek, een gaslek, een elektriciteitspanne of verwarmingsproblemen?
BEL ONZE WACHTDIENST
OP 059 70 29 54.

BEDANKT
OM TE LEZEN
Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende
059 70 29 54
info@oostendsehaard.be
www.oostendsehaard.be/ikhuur
De Oostendse Haard

Scan deze QR-code en lees
onmiddellijk het nieuws over
uw wijk, krijg tips en maak
online een defect-melding.

Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder het
nummer 3320. NN 0405.277.282 RPR Brugge Afd. Oostende nr. 3
V.U. Vanessa Vens, directeur De Oostendse Haard,Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende

Duurzame huisvesting, levende buurten
Sociaal wonen in Oostende & Bredene

