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BIJ WELKE DIENST KAN IK TERECHT 
MET MIJN VRAAG?

Wij werken op afspraak. Je kan ons elke werkdag 
telefonisch bereiken tussen 9 en 12 uur en

13 en 16 uur of stuur ons een e-mail.

 

DIENST VERHURING

Huurprijsberekening | Huurcontract | 
Eigendom | Wijziging in gezinssamenstelling | 
Meewoning | Toekenningen woning / garage | 

Opzeg van de huur 

Karen – Mieke – Sara – Allison

verhuring@wm-impuls.be

SOCIALE DIENST

Huisbezoeken | Onderhoud van de woning | 
Problemen met het betalen van de huur | 

Conflicten met buren | Verhuismogelijkheden 
naar een andere sociale woning

Lieza – Lies – Wasim – Jonna - Deborah

socialedienst@wm-impuls.be

TECHNISCHE EN ONDERSTEUNENDE DIENST

Technische zaken
 Kosten voor de huurder/maatschappij | 

Herstellingen | Werkbonnen | Aannemers | 
Iets veranderen of bijbouwen | 

Waarborg bij uit huur

Boekhouding
Facturen van herstellingen ten laste 

van de huurder | Schade aan de woning 
omwille van glasbreuk, brand, waterlek, 

inbraak, stormschade en vandalisme

Lien - Ewout - Axelle - Sharon - Patrick - Luc

technischedienst@wm-impuls.be | boekhouding@wm-impuls.be

VERMINDERING
ONROERENDE VOORHEFFING
Wat is onroerende voorheffing?
Een belasting op onroerende goederen die je als eigenaar moet be-
talen. Als huurder kan je in bepaalde gevallen een vermindering 
genieten op uw huurprijs (vb. handicap, kinderen ten laste,…) 

Hoe gaat dit precies?
De korting die je vorig jaar reeds genoot (het verschil tussen de 
basishuurprijs en de werkelijke huurprijs die je betaalde) wordt 
van die vermindering afgetrokken. De korting die daarna nog 
overblijft wordt op uw rekening teruggestort. 

BETALING
VAN DE
HUUR
Wanneer?
Betaal jouw huur iedere maand voor 
de 10e van de maand.

Hoe?
Ga naar de bank om een bestendige 
opdracht in te stellen.

Vanaf 01/01/2020 kan je met domi-
ciliëring werken. Vraag dit bij ons 
aan.

Gebruik je gestructureerde mede- 
deling. Je kan deze terugvinden op je 
huurprijsberekening.

Wat is het verschil tussen een 
bestendige opdracht en een 
domiciliëring?
Een bestendige opdracht beheer je 
volledig zelf en geef je de bank de 
opdracht om op een vaste datum de 
huur te storten op onze rekening. Je 
kan deze op elk moment aanpassen. 
Bij een domiciliëring geef je toestem-
ming aan ons om de huur automa-
tisch te innen bij uw bank. De beta-
lingen gebeuren steeds op tijd en het 
zorgt voor minder administratie. 

Wat als ik niet op tijd kan betalen?
Laat ons dit dan zo snel mogelijk 
weten. Je kan een afbetaalplan aan-
vragen bij de sociale dienst.

CONTROLE EIGENDOM
Mag ik als huurder een eigendom bezitten?
Je mag als huurder niet in het bezit zijn van een (gedeeltelijk) volle eigendom of 
volledig vruchtgebruik op een eigendom. Vanaf 01-01-2020 mag u als huurder ook 
geen gedeeltelijk vruchtgebruik op een eigendom bezitten. Indien u een volledig 
of gedeeltelijk vruchtgebruik, erfpacht of opstal bezit door zichzelf of derden ge-
geven, moet u zich ook in regel stellen. Zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder 
zijn van een vennootschap waarin een woning of perceel voor woningbouw werd 
ingebracht, mag ook niet.

Er worden regelmatig controles uitgevoerd. Bezit je toch een eigendom, dan kan 
!Mpuls de huurovereenkomst beëindigen! 

Er zijn uitzonderingen. Voor meer info neem contact op met de dienst verhuring.

MIJN INKOMEN 
IS GEWIJZIGD

Mijn inkomen is 20 % lager 
dan 3 jaar geleden.

Wat moet ik doen?
Neem contact op met de 
dienst verhuring, mogelijks 
kom je in aanmerking voor 
een huurherziening. Bezorg 
de inkomstenbewijzen van 
alle meerderjarigen. 

Ga je op pensioen of 
heb je een invalidi-
teit? Mogelijks kom 
je ook in aanmerking 
voor een huurprijs- 
vermindering. 

HOE ZET IK MIJN 
HUURCONTRACT 
STOP?

Wat moet ik doen?
Neem contact op met de dienst 
verhuring en maak een af-
spraak. Kan je niet meer langs-
komen voor het einde van de 
maand? Dien dan je opzeg in 
per aangetekende brief. De 
opzegtermijn gaat in vanaf 
de eerste dag van de volgen-
de maand. Alle meerderjarige 
huurders dienen de huurover-
eenkomst op te zeggen. In de 
opzegperiode wordt een tech-
nische controle en een plaats-
beschrijving afgesproken.

Wat is een technische 
controle?
Tijdens deze controle zal de 
technische dienst nagaan en 
aangeven wat er in de woning 
nog in orde gebracht moet 
worden voor vertrek. 

Hoeveel bedraagt de 
opzegtermijn?
Drie maanden, met uitzonde-
ring van een opname in een 
woonzorgcentra of overlijden.

MIJN 
GEZINSSITUATIE 
IS GEWIJZIGD

Geboorte, overlijden, scheiding, 
er komt iemand inwonen, ver-
trek van een gezinslid, een ver-
andering in de bezoekregeling 
van kinderen,…

Wat moet ik doen?
Breng de dienst verhuring 
binnen de maand op de hoogte. 
Je huurprijs is namelijk afhan-
kelijk van je gezinsgrootte en je 
gezinsgrootte bepaalt welke wo-
ning het best bij je gezin past.  
Meewoningen moeten vooraf 
aangevraagd worden!

Een wijziging in het ont-
vangen van kinderbij-
slag of de bezoekregeling 
van kinderen, kan een 
invloed hebben op de 
gezinskorting van uw 
huurprijs!

Bij een vertrekkende 
huurder: de afrekening 
van de waarborg gebeurt 
telkens met de laatst over-
blijvende hoofdhuurder. 
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WASIM
Acacialaan - Berkenlaan - Diksmuideplein - 
Diksmuidestraat - Engelandstraat - Frankrijkstraat 
- Gen. Lemanstraat - Ieperstraat - IJzerplein - IJzerstraat 
- Italiestraat - Lindenlaan - Olmenlaan - Populieren-
laan - Veurnestraat - Vlaanderenstraat - Vredesplein

JONNA
Beukenlaan - Bolderiestraat - Daliastraat - Deken Darrasstraat - Grote Molenstraat - Hugo Verrieststraat - 
Karekietstraat - Kersenlarenlaan - Koning Boudewijnstraat - Koningstraat 30 - Lauwbergstraat - Lauweplaats - 
Lendakkerlaan - Maaibeekstraat - Ontvoogdingsstraat 2/4/6 - Schonekeerstraat - Schoolstraat  - Tuinwijk - 
Violettenstraat - Waalmeerslaan - Waterhoenstraat - Wijk Ten Bulke  

DEBORAH
Ter Beke - Groenhof - Barakkenstraat - Harmoniestraat - Hoornwerk - Leopoldstraat - Schansstraat - 
Moeskroenstraat - Vlamingenstraat - Kortrijkstraat - Kunstenstraat - Koningstraat - Dronckaertstraat - 
Elf Novemberlaan - Fonteinstraat - Lauwestraat  - Kasteeldreef - Kasteelhof - Kommandant Vinckestraat -  
Paradijsstraat - Steenland - Poststraat - Aug. Debunnestraat - Wahisstraat - Molenstraat - Koninklijke Prinsstraat

LIES
Eikenlaan - Hogeweg - Kersenlaan - Wilgenlaan - Emiel Vanderveldestraat - Rusthof Ter Berken - Blekerstraat
- Dadizelestraat - Geluwestraat - Ontvoogdingsstraat - Overwinningsstraat - Toekomststraat - Stoelmakersstraat
- Vooruitgangsstraat - Weversstraat - Hermelijnstraat - Voskenstraat - Wezelstraat - Italiestraat - 
St. Streuvelslaan - E. Claeslaan - K. Cardijnlaan - L. Zielenslaan - Multatulilaan - Guido Gezellelaan

Wie is het
aanspreekpunt
in mijn wijk?

DEELNEMEN AAN DE 
HUURDERSADVIESRAAD
We streven naar tevreden bewoners en 
we willen onze dienstverlening voort- 
durend verbeteren. De betrokkenheid 
van jullie vinden we dus heel belangrijk. 
In de huurdersadviesraad kunnen jullie 
eigen ideeën en meningen doorgeven aan 
ons. Alles komt aan bod wat jullie belang-
rijk vinden: kwaliteit van de woning, de 
woonomgeving, klantvriendelijkheid,…

Kandidaat om deel te nemen? 
Contacteer de sociale dienst.

- Donderdag 16 januari 2020
- Donderdag 5 maart 2020
- Donderdag 7 mei 2020
- Donderdag 10 september 2020
- Donderdag 10 december 2020
Steeds van 13u30 tot 16u

www.wm-impuls.be

Noteer alvast
volgende data:
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MIJN WONING
Er is een technisch probleem in mijn woning.
Hoe vraag ik een herstelling aan?

1. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar de 
technische dienst. Omschrijf duidelijk wat het probleem is 
en waar het zich situeert.

2. Afhankelijk van het soort werk wordt er een werkbon 
opgemaakt voor onze klusjesman of een externe aannemer.

3. De werkbon wordt per post of per mail opgestuurd.
4. Bij ontvangst kan je telefonisch contact opnemen met de 

aannemer om een herstellingsdatum af te spreken.
5. Bezorg ons na de herstelling de ingevulde werkbon terug. 

Zo kunnen wij bijsturen waar nodig.

Wie herstelt en betaalt?
Bepaalde herstellingen moeten gebeuren door Woonmaat-
schappij !Mpuls en andere zijn voor rekening van de huurder.

• Verstopping van goten en 
jaarlijks onderhoud

• Reinigen septische put, regen- 
waterput, schoorsteen en ont-
stoppen regenwaterafvoerbuis

• Deurbel en parlofoon

• Stopcontacten, schakelaars, 
lamphouders, lampen,… 

• Sloten, scharnieren, deur- 
krukken, sleutels, klinken, sluit-
pinnetjes garage,… 

• Rolluiklinten en -geleiders

• Groenonderhoud voor- en achter-
tuin (tenzij anders doorgegeven) 

• Thermostaten, radiatorkranen,… 
• Dampkappen  
• Brievenbus
• Gebroken glas
• Onderhoud silicone
• Binnenwerk toilet en vastzetten 

toiletbril en -pot 
• Lekkende kranen
• Bestrijding van ongedierte
• Verstoppingen
• … (niet-limitatieve lijst)

Deze
herstellingen

moet jij uitvoeren 
en zelf betalen. 

Er zijn drie keuzes:

1. Je doet de herstelling zelf
2. Je laat de herstelling uitvoeren 

door een vakman. Je betaalt de 
factuur zelf. 

3. Vraag aan Woonmaatschappij 
!Mpuls om de herstelling te doen. 
Je betaalt !Mpuls voor deze her-
stelling.    

Mag ik mijn woning aanpassen? 
Vraag toestemming aan Woonmaatschappij !Mpuls 
als je iets wil veranderen in je woning. De aanvraag 
wordt goed- of afgekeurd door het bestuur. De ver-
bouwingen zijn op eigen kosten en er kan gevraagd 
worden om bij uittrede alles in oorspronkelijke staat 
te herstellen. Neem contact op met de technische 
dienst voor meer informatie. 

Ik heb schade aan mijn woning door 
een brand, waterlek, vandalisme,… 
Wat moet ik doen?
Breng de technische dienst zo snel mogelijk op de 
hoogte zodat we de verzekering kunnen inlichten. 
Bezorg ons foto’s van de schade. Schade door in-
braak of vandalisme? Bezorg ons het proces-verbaal 
opgemaakt door de politie.

Woonmaatschappij !Mpuls verzekert enkel 
het gebouw waarin je woont. Je moet zelf een 
brandverzekering afsluiten voor je inboedel. 
Ga na of verfraaiings- of schilderwerken zijn 
inbegrepen. 

• Naam op bel en bus kleven
 in een appartement
• Onderhoud 

boiler/waterverwarmer
• Leidingen in muren
• Vochtproblemen
• Problemen aan het dak
• Uitpompen van water 

in de kelder
• … (niet-limitatieve lijst)

Deze
herstellingen

worden uitgevoerd 
door !Mpuls 

IK HEB GEEN 
WARM WATER 

OF VERWARMING
Contacteer

Bulex Services:
02 800 49 00 

Bulex services doet 
ook het onderhoud 
van de ketel en het 
vervangen van de 
waterontkalkers. 

IK HEB 
EEN DRINGEND 

ELEKTRISCH 
PROBLEEM

Geen elektriciteit, 
verbrande geur, 

zekering gesprongen, 
of geen licht?

Contacteer
DM Elektro:

0460 96 27 59 


