
 

Verhuisinformatie 
 

Het huis of appartement dat u op dit moment van Volkshaard huurt, krijgt 

een grondige renovatie. U zal dus binnenkort moeten verhuizen. We 

begrijpen dat u daar veel vragen over heeft. In deze folder zullen we dan 

ook de meest voorkomende vragen beantwoorden. Daarnaast geven we 

enkele tips om uw verhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoor Volkshaard 

Ravensteinstraat 12, 9000 Gent 

 

 

 

1. Waarom moet Volkshaard renoveren? 

We willen onze woongelegenheden natuurlijk zo lang mogelijk verhuren. 

Daarvoor moeten we ze niet alleen goed onderhouden, maar ook op tijd 

renoveren. Daar zijn verschillende redenen voor: 

- Ouderdom woningen: slijtage (lekken, vocht, verouderde keukens, …) 

- Energiezuinigheid verplicht tegen 2020 

- Strengere veiligheidsnormen (gas, elektriciteit, …) 

- Minimum oppervlaktenormen per kamer, opgelegd door Vlaamse Overheid 

We bekijken per woongelegenheid of een gedeeltelijke renovatie volstaat of als 

we een totaalrenovatie moeten uitvoeren. 

 

2. Waarom moet ik verhuizen? 

De renovatie aan uw woning is zeer 

ingrijpend, waardoor het onmogelijk 

is om te blijven wonen tijdens de 

werken. U zal dus helaas moeten 

verhuizen.  

We begrijpen dat dit moeilijk is, maar 

we doen er alles aan om uw verhuis 

goed te laten verlopen. 

 

 

3. Naar waar moet ik verhuizen?  

Onze maatschappelijk assistent(e) komt bij u langs om samen een nieuwe 

woongelegenheid te zoeken. U kan tijdens dat huisbezoek een voorkeur opgeven 

voor een bepaalde woning, wijk of gemeente. We kunnen echter niet garanderen 

dat u die krijgt. 

We houden natuurlijk wel zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar er zijn 

ook beperkingen. Zo moeten we rekening houden met uw gezinssamenstelling 

en kunnen we geen te grote of te kleine woongelegenheid aanbieden. 

 



 

 

We proberen er altijd voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die dat wensen 

in de wijk kunnen blijven. Daarom worden de werken in verschillende fases 

uitgevoerd. 

 

We beginnen met de renovatie van de leegstaande woningen, zodat sommige 

bewoners naar daar kunnen verhuizen. Op die manier komen er weer woningen 

leeg die gerenoveerd kunnen worden. Zo ontstaat een doorschuifsysteem. 
 

Na de huisbezoeken hebben we een beeld van alle voorkeuren en proberen we 

de puzzel te leggen. Van zodra we zicht hebben op een mogelijke oplossing, 

nemen we contact met u op. 

 

4. Wanneer moet ik mijn oude woning verlaten? 

Dat is afhankelijk van naar waar u zal verhuizen.  

Als u binnen de wijk verhuist, kan u ruim op tijd verwittigd worden. Maar het is 

pas wanneer uw nieuwe woongelegenheid gerenoveerd is, dat u ook effectief 

kan verhuizen.  

Buiten de wijk is uw verhuis afhankelijk van de opzeggingen die we krijgen. U zal 

uiteraard op tijd verwittigd worden door de maatschappelijk assistent(e). 

Als we aanbod voor u hebben, nodigen we u uit om de woongelegenheid te 

bezoeken. Als u niet akkoord bent met het aanbod, gaan we samen op zoek naar 

een alternatief.  

Let op: u kan slechts één gepast aanbod weigeren. Als u een tweede keer 

weigert, wordt de huurovereenkomst opgezegd. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ik heb een nieuwe woning gekozen: wat nu? 

Als u akkoord gaat met het aanbod, nodigen we uit om een nieuw huurcontract 

te ondertekenen. Na de contractregeling maken we een afspraak voor de 

plaatsbeschrijving, waar we de staat van uw nieuwe woongelegenheid 

beschrijven en ondertekenen. Dit is gratis. 

Nadien zal u die huurovereenkomst en plaatsbeschrijving van de 

maatschappelijk assistent(e) ontvangen tijdens een huisbezoek. Daarna krijgt u 

een uitnodiging om de sleutels van uw nieuwe woongelegenheid te ontvangen. 

Tijdens de ondertekening van uw nieuw contract spreken we ook af wanneer u 

de sleutels van uw oude woning teruggeeft. Ook daar wordt een 

plaatsbeschrijving opgemaakt. De woning moet volledig leeg zijn, een eventuele 

tuin moet proper achtergelaten worden. 

 

6. Waarom moet ik een nieuw huurcontract tekenen? 

Dat is wettelijk bepaald. U kan uw bestaand huurcontract niet behouden omdat 

u op een nieuw adres gaat wonen.  

Uw nieuwe huurcontract is opnieuw van onbepaalde duur. 

 

7. Hoe zit het met de huurprijs? 

Van zodra u betaalt voor uw nieuwe woongelegenheid, moet u uiteraard geen 

huur meer betalen voor uw oude woning.  

De huurprijs van uw nieuwe woongelegenheid zal opnieuw aangepast zijn aan 

uw inkomen. Het is wel zo dat de patrimoniumkorting eventueel kan wegvallen. 

U zal echter sowieso een lagere energiefactuur hebben, omdat uw nieuwe 

woongelegenheid goed geïsoleerd zal zijn. 

 

 

 



 

8. Hoe zit het met de waarborg van mijn nieuwe woning? 

U tekent een nieuw huurcontract, dus u moet ook een nieuwe waarborg betalen. 

Het bedrag is afhankelijk van het jaar waarin u verhuist, want het bedrag wordt 

elk jaar geïndexeerd (983 euro in 2019). 

We geven u de kans om uw waarborg in delen af te betalen, zodat u niet het 

volledige bedrag in één keer moet betalen. Bij een verhuis rekenen we hiervoor 

geen administratieve kosten aan. Uw oude waarborg krijgt u terug, op 

voorwaarde dat er geen huurschade is. 

Als u het moeilijk heeft om te betalen, kan u altijd terecht bij het OCMW. 

 

9. Kan ik een verhuispremie krijgen? 

Nee, Volkshaard kan helaas niet tussenkomen in de verhuiskosten. 

 

10. Wat met zelf uitgevoerde aanpassingswerken? 

We maken een onderscheid tussen aanpassingswerken die goedgekeurd 

werden door Volkshaard en niet-goedgekeurde aanpassingswerken. 

Voor de goedgekeurde aanpassingswerken stellen we een schriftelijke 

overeenkomst op, waarin we vermelden of de aanpassingen al dan niet 

verwijderd moeten worden. 

De niet-goedgekeurde aanpassingswerken moet u zelf verwijderen of (tegen 

betaling) door Volkshaard laten verwijderen. Volkshaard bekijkt per woning welke 

kosten voor de huurder zijn (volgens het principe van de redelijkheid). 

Er zijn vier mogelijkheden: 

- GK: er zijn geen kosten voor de huurder. 

- STK: de huurder betaalt enkel de kost voor het afvoeren van het afval, 

Volkshaard neemt de kost voor de verwijdering van het materiaal op zich. 

 

 

 

- Uurloon: de huurder betaalt enkel de kost van de uurlonen voor het 

verwijderen van het materiaal. Volkshaard neemt de kosten voor het 

afvoeren van het afval op zich. 

- H: de huurder betaalt de volledige kost voor de verwijdering. 

Na ons vooronderzoek laten we weten welke optie voor uw zelfuitgevoerde 

werken geldt. 

 

11. Kan ik na de renovatie terugkeren naar mijn vroegere huis? 

U kan enkel naar uw woning terugkeren als die na renovatie ook aangepast is 

aan uw gezinssamenstelling. We zijn namelijk gebonden aan de ‘rationele 

bezetting’ van onze woningen. Dat wil zeggen dat het aantal kamers bepaald 

wordt volgens uw gezinssituatie.  

Zo komt een alleenstaande in aanmerking voor een woongelegenheid met 1 

slaapkamer, een koppel voor een woongelegenheid met 1 of 2 slaapkamers. 

Alleenstaanden of koppels met één kind komen in aanmerking voor een 

woongelegenheid met 2 slaapkamers, met twee kinderen voor een 

woongelegenheid met 3 slaapkamers, enzovoort. 

Of het voor u mogelijk is om terug te keren naar uw oude woning kan u bespreken 

met de maatschappelijk assistent(e). Het is dan wel zo dat u twee keer moet 

verhuizen. De tussentijdse oplossing is ook nooit in de wijk waar u nu woont. 

 

12. Voorlopige planning 

(afhankelijk van het renovatieproject) 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Tips! Wat mag ik zeker niet vergeten als ik verhuis? 

Een gouden tip: begin op tijd met de voorbereiding 

van uw verhuis. Verzamel verhuisdozen, ruim op, gooi 

spullen die u niet meer nodig heeft weg, vraag op tijd 

hulp aan familie en vrienden, …  

Er zijn ook verschillende dingen die u in orde moet 

brengen als u verhuist. Hieronder vindt u een checklist 

waarop u kan aanduiden wat al gebeurd is: 

✓ Geef na de verhuis uw adreswijziging binnen de 8 werkdagen door aan 

de gemeente. Daarna zal de wijkagent langskomen. Nadien moet u naar 

de Dienst Bevolking om uw adres aan te passen op uw identiteitskaart. 

 

Na die officiële adreswijziging worden verschillende instellingen 

automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis. Het gaat onder 

andere om het OCMW, uw ziekenfonds, sociale zekerheidsinstelling, het 

kinderbijslagfonds en Kind & Gezin. 

 

✓ Breng uw bank op de hoogte. Als u de huishuur met een vaste opdracht 

betaalt, moet u ook het bedrag laten aanpassen. 

 

✓ Zorg ervoor dat de brandverzekering voor uw inboedel op het nieuwe 

adres komt te staan. Contacteer daarvoor uw verzekeringsinstelling. 

 

✓ De meteropnames gebeuren tijdens de 

plaatsbeschrijving. U moet de standen van gas 

en elektriciteit doorgeven aan de leverancier, 

tenzij u voor dezelfde leverancier kiest. Op 

www.vreg.be of via het telefoonnummer 1700 

kunt u nagaan welk tarief voor u het best is.  

 

Volkshaard geeft de waterstanden door. 

 

Als u verhuist naar een nieuwbouwwoning, moet u wel alle 

meterstanden zelf doorgeven. 

 

 

 

✓ Geef uw adreswijziging ook door aan uw kabelmaatschappij, 

telefoonmaatschappij en/of internetprovider en bespreek met hen de 

installatie in uw nieuwe woongelegenheid. 

 

✓ Informeer uw werkgever over uw nieuwe adres. 

Als u werkloos bent, informeer dan de VDAB en uw uitbetalingsinstelling 

(ABVV, ACLVB, ACV of HVW). 

Als u met pensioen bent, informeer dan de pensioenkas. 

 

✓ Geef uw nieuwe adres door aan de leveranciers 

van kranten of tijdschriften waar u een 

abonnement op heeft.  
 

U kan eventueel ook gebruik maken van de 

verhuisdienst van bpost. Uw brieven worden 

dan gedurende 3 maanden doorgestuurd naar 

uw nieuw adres. Dit kost 26,95 euro. 

 

✓ Geef uw nieuwe adres ook door aan winkels waar u een klantenkaart 

heeft of verenigingen waar u lid van bent. 

 

14. Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb? 

Als u nog vragen heeft over uw verhuis, kan u altijd terecht bij onze sociale dienst. 

U kunt de Sociale Dienst op verschillende manieren bereiken: 

• Via mail: sociale.dienst@volkshaard.be  
• Telefonisch - van maandag tot en met donderdag tussen 13 en 16 

uur: 09 233 12 43 
• Tijdens een zitdag op ons kantoor in Gent: in de voormiddag van 

maandag tot en met donderdag. 
Opgelet: hiervoor moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch of 
via https://www.volkshaard.be.   
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