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De nieuwe huurprijs

berekening
Vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de wijze van

huurprijsberekening. Dat kan voor sommige huurders een zeer grote

impact hebben en de sociale huurprijs sterk doen oplopen. In deze

nieuwsbrief bespreken we de aankomende veranderingen. zie p 2 en 3

Beste bewoner

Beste lezer

Op 17 mei ll werd de nieuwe raad van bestuur van uw sociale

huisvestingsmaatschappij geïnstalleerd. Met genoegen stellen we

hen voor in dit krantje. Enthousiast zijn ze aan hun taak als

raadslid begonnen.

Meteen kregen zij een zware opdracht van de Vlaamse regering

toebedeeld, met name de herberekening van de huurprijzen: aan

de hand van een computerprogramma moet een aantal gegevens

in verband met de woning worden opgetekend, en het programma

berekent vanzelf wat de huurprijs moet zijn.

Onze nieuwe raad van bestuur

Natuurlijk blijven de gezinskortingen behouden. Anderzijds wil

Vlaanderen dat een toeslag gevraagd wordt voor woningen die

energiezuinig zijn: deze woningen waren/zijn duurder om te

bouwen, maar de huurder geniet dan wel van lagere kosten

voor verwarming en warm water.

Binnen enkele weken krijgt u de nieuwe huurprijsberekening in

uw bus. De nieuwe huurprijzen gaan in vanaf 1 januari 2020.

Voor sommigen verandert er niet veel, voor anderen wordt de

huurprijs wat minder, voor nog anderen zal de huurprijs

toenemen.

Vanaf december 2019 kan u, indien u nog vragen hebt, een

afspraak maken om deze vragen te bespreken.

GHM benadrukt dat deze wijzigingen buiten onze wil gebeuren

en wettelijk opgelegd worden aan alle sociale

huisvestingsmaatschappijen in heel Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten

Ann Cools

Voorzitter GMH

Ann Cools

Voorzitter GMH
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Een stukje RIO (Reglement van Inwendige Orde)

Wist je dat de huurder de woning moet onderhouden als een goede huisvader? Dit betekent dat je de

woning moet onderhouden, verluchten en verwarmen. Waarschuw de GMH als er herstellingen moeten

gebeuren.

Hoe wordt de nieuwe huurprijs berekend?
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Onze nieuwe website

Meer functies, meer info. Neem een kijkje op

www.huisvesting-beveren.be

Een defect melden?

Via het online meldingsformulier bereikt je melding

ons direct.

Een vraag over je contract, woning, je inschrijving,

goed wonen, kopen,…?

Je vindt het antwoord op de website.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes,

evenementen, projecten,…

Inschrijven op de wachtlijst?

Boek je afspraak online. Kies de datum/uur die jou

het beste uitkomt.
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Contact
info@gmhbeveren.be

03 750.95.30

Elke werkdag van 09:00 - 12:00

Diederik Van Beverenlaan 11

9120 Beveren

Let wel: onze balie is gesloten van

9 december tot 31 december 2019.

Zo maken we tijd vrij voor het

beantwoorden van gerichte vragen

over de nieuwe huurprijzen.

Onze nieuwe raad van bestuur


