UW HUUR OF REKENING
NIET BETAALD
WAT NU ?

AFBETALINGSPLAN
Tot 10 dagen na het huisbezoek heeft u de tijd
om een afbetalingsplan aan te vragen, ongeacht
of het om huurachterstal of een openstaande
factuur gaat.
U dient het plan met andere woorden aan te
vragen vóór overdracht naar de advocaat.
Een afbetalingsplan is géén recht. Uw
dossierbeheerder beoordeelt uw aanvraag.
DE MAXIMALE TERMIJNEN LIGGEN VAST
Indien het gaat om huurachterstal:
- 1 maand huurachterstal kan afbetaald worden
over max. 2 maanden
- 2 maanden huurachterstal kan afbetaald
worden over max. 4 maanden
- Meer dan 2 maanden huurachterstal kan
afbetaald worden over max. 6 maanden.

Een afbetalingsplan dient stipt
nageleefd te worden.
Bij een eerste wanbetaling van de
huur of de aflossing zal uw dossier
onmiddellijk, zonder verdere
ingebrekestelling, overgemaakt
worden aan de advocaat voor
gerechtelijke inning.
Er is dan geen weg meer terug!

Aarzel niet om ons te contacteren
cv Ons Dak
Maastrichtersteenweg 31, 3680 MAASEIK
089 518403
huur@onsdak.be

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur
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Indien het gaat om een openstaande factuur:
- Een factuur minder of gelijk aan € 300,00 kan
afbetaald worden over max. 4 maanden
- Een factuur groter dan € 300,00 kan afbetaald
worden over max. 6 maanden

IK HEB MIJN HUUR NIET BETAALD
De 17de van de maand krijgt u een eerste
herinneringsbrief. U krijgt 7 dagen de tijd om de
schuld te betalen.
De 25ste krijgt u de ingebrekestelling. Volgens de
huurovereenkomst wordt op de schuld, die langer dan
twee maanden openstaat, een verhoging van 10%
aangerekend.
U krijgt 7 dagen de tijd om te betalen.
Als u niet betaalt, legt de medewerker
bewonerscontacten een huisbezoek bij u af.
U krijgt 7 dagen de tijd om te betalen.

Voor meer informatie verwijzen wij
naar de wetgeving(*) en onze website
www.onsdak.be.
Ons Dak past de wet correct toe, wie hij ook
is of wie hij ook kent.
Iedereen wordt door Ons Dak op dezelfde
wijze behandeld, daar staan wij garant voor:
CORRECTE SERVICE IN WOONKWALITEIT.

U kan altijd een aanvaardbaar afbetalingsplan
voorstellen. U kan ook naar het OCMW van uw
gemeente gaan!
Indien de schuld niet aangezuiverd wordt, gaat uw
dossier naar de advocaat. Hij start de gerechtelijke
procedure op.
U wordt bij verzoekschrift opgeroepen door het
Vredegerecht.
Op de zitting kan u aan de Vrederechter een voorstel
tot afbetaling doen. Wij raden u aan op de zitting
aanwezig te zijn.
Na uitspraak van het vonnis krijgt u 10 dagen de tijd
om te betalen. Daarna betekent de deurwaarder het
vonnis:
- Ingeval van een vonnis op betaling worden uw
goederen opgeladen en verkocht.
- Ingeval van een vonnis op huurverbreking moet
u de woning verlaten. Doet u dit niet vrijwillig, dan
voert de deurwaarder de uithuiszetting uit.

Als u alles betaalt,
stopt op dat moment de procedure.

(*) Kaderbesluit Sociale Huur dd 12/10/2007

