NIEUWE HUURDER
ALGEMENE INFORMATIE

TECHNISCHE VRAGEN

Indien je een technische vraag hebt of een
storing en/of defect aan je woning wil melden,
neem je contact op met onze technische dienst
op het nummer 089 518401.
Zij zullen het nodige doen om je verder te
helpen.

SCHOTELANTENNE EN
AANPASSINGEN AAN DE WONING

Je mag niet zomaar een schotelantenne plaatsen
of je woning aanpassen.
Ons Dak heeft hierover duidelijke regels
vastgelegd. Aarzel niet om de technische dienst
te contacteren voor meer informatie.
(zie brochure “schotelantennes”)

Aarzel niet om ons te contacteren
Melissa CELIS
medewerker huuradministratie
Maastrichtersteenweg 31, 3680 MAASEIK
089 518402

melissa.celis@onsdak.be
Openingsuren:

Meer informatie vindt u op
www.onsdak.be
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Onze medewerker, Sandra Paas, zal je
binnenkort een bezoek brengen. Indien je nog
vragen hebt, zal zij je zeker van dienst kunnen
zijn!

Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur

ALGEMENE INFORMATIE
WELKOM!

Je bent vanaf vandaag huurder van Ons Dak.
We hopen dat je van onze woning een warme thuis
kan maken waar het fijn vertoeven is.
In deze brochure vind je algemene informatie die voor
jou interessant kan zijn. Voor meer informatie staan
we natuurlijk steeds ter beschikking.
Bij de sleuteluitreiking heeft onze medewerker je een
aantal documenten overhandigd:
- de huurprijsberekening
- een “doorlopende opdracht” voor je bank
- een attest voor de dienst bevolking
Op de huurprijsberekening staat hoeveel huur je
maandelijks dient te betalen.
Jaarlijks ontvang je een nieuwe huurprijs.
Je controleert dan of alle gegevens op deze huurprijs
correct zijn (gezinsleden, invaliditeit, inkomen, ...)
Voor meer informatie over je huurprijs is er onze
brochure “huurprijsberekening”.
De huur dient iedere maand voor de 10e betaald te
worden.
Best geef je je bank een doorlopende opdracht
zodat je huur iedere maand op tijd betaald wordt en je
dit niet zelf in de gaten hoeft te houden.
Hiervoor heb je de “doorlopende opdracht” gekregen.
Let wel: je dient bij iedere aanpassing van de huur zelf
je bank van deze wijziging op de hoogte te brengen.
Wij hebben geen volmacht om dit te doen.
Indien je toch iedere maand zelf je huur wil betalen,
vragen we je om bij iedere betaling het OGM-nummer
te vermelden.
Deze vind je terug op je huurprijsberekening
Om je adres om te zetten naar je nieuwe woning,
heb je onze toestemming nodig. Hiervoor heb je een
attest voor de dienst bevolking ontvangen.
Daarop staan alle gezinsleden die op je adres mogen
ingeschreven worden.
Je neemt dit document mee naar de dienst bevolking

van de stad/gemeente waar je gaat wonen.
Zij doen dan het nodige opdat jij en je gezin op het
nieuwe adres ingeschreven zullen worden.

WAT MOET JE NOG ALLEMAAL WETEN?
Algemeen
Als je gezinssamenstelling wijzigt, dien je ons dit te
melden.
Bij een geboorte of een overlijden volstaat een telefoontje
naar Ons Dak.
Indien je iemand wenst te laten inwonen dienen er
een aantal formulieren ingevuld te worden. De nieuwe
inwoner moet, net als jij bij de toewijzing van je woning,
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
Best bel je ons vooraf zodat we je de nodige uitleg
kunnen geven en je de formulieren kunnen bezorgen.
Je kan dan alles in orde maken zodat de nieuwe inwoner
zijn domicielie kan omzetten vanaf het moment dat jullie
willen samenwonen.
Indien een inwoner vertrekt, dient hij zijn opzeg te
betekenen.
Voor meer uitleg kan je de brochure “u gaat verhuizen”
aanvragen.
Indien jij of iemand van je gezin een invaliditeit heeft van
min. 66 % dien je ons dit te melden.
Wij vertellen je graag welk attest je ons moet bezorgen
opdat je kan genieten van een korting op je huur.

HUURACHTERSTAL

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden je huur
niet tijdig kan betalen. Je neemt dan best onmiddellijk
contact op met Ons Dak.
We bespreken dan de situatie en kunnen bijv. een
afbetalingsplan opstellen zodat een gerechtelijke
procedure vermeden kan worden.

Zie brochure:
‘Huurachterstal?
Wat nu?’

Bij overlast, door bijv. het blaffen van de hond van je
buren, kan je een beroep doen op onze medewerker
bewonerscontacten, Sandra Paas (089 51 84 04).
Zij zal met jou de situatie bespreken en proberen
een oplossing te vinden.
Als je ooit beslist om je huur op te zeggen, dan moet
je dat schriftelijk doen.
Iedere meerderjarige persoon dient de huuropzeg
mee te ondertekenen.
De huuropzeg duurt 3 maanden en gaat in vanaf
de maand die volgt op de maand waarin wij jouw
opzeg ontvangen.

