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Wat verzekert cvba Wonen? 

cvba Wonen verzekert het gebouw waar je woont. In de brandverzeke-

ring is een afstand van verhaal ten opzichte van de huurder opgenomen 

(behalve in geval van kwaadwilligheid). Dit betekent dat cvba Wonen bij 

schade aan het gebouw – waarvoor je aansprakelijk bent – zich niet  

tegen je keert voor de gebouwschade.  

cvba Wonen rekent de premie voor afstand van verhaal t.a.v. de  

gebouwschade door aan de huurder via de huurlasten. 

 

Wat moet de huurder zelf verzekeren? 

De huurder is verplicht om voor de volledige duur 

van de huurovereenkomst een brandverzekering 

af te sluiten voor de inboedel (inclusief verfraai-

ing, m.a.w. eigen schilder- en behangwerken,  

vloerbedekking,…) en voor de eventueel zelf  

geplaatste veranda of andere bijgebouwen (tenzij 

deze opgenomen waren bij de intredende  

plaatsbeschrijving). 

Als er in jouw huurwoning brand- of waterschade 

is, kunnen ook de buren hier schade door  

hebben. De buren kunnen zich tot jou wenden 

voor de schade aan hun inboedel. De huurder 

moet zich dan ook hiervoor verzekeren. Dat heet de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  

Voor schade die niet in het kader van de brandverzekering kan vergoed worden, en waarvoor je  

aansprakelijk wordt gesteld, is het aangewezen een polis BA familiale af te sluiten. 

 

 

Wat te doen bij een schadegeval? 

Als jouw huurwoning schade heeft, moet je cvba 

Wonen onmiddellijk verwittigen zodat wij onze  

verzekeringsmaatschappij kunnen informeren. De 

huurder dient ook aangifte te doen bij zijn eigen 

brandverzekering.  

De huurder is verplicht iemand van de verzekerings-

maatschappij of zijn aangestelde in de huurwoning 

binnen te laten voor expertise van de schade. 
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Wat moet je weten over de brandverzekering? 

OPENINGSUREN 
Maa-vrijdag 8u30 - 11u30 
Dinsdag  ook 13u30 - 16u30 

En na afspraak: 
09/344 54 59 
info@cvbawonen.be 

cvba WONEN 
Marcel Mollelaan 17 
9060 ZELZATE 
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NIEUWS van WONEN 

Voorwoord 

Nu de Vlaamse regering eind juni tot een 
voorlopig besluit is gekomen ziet het er 
naar uit dat de onze wijk Klein Rusland zal 
moeten verdwijnen. 
Uiteraard worden er nu allerlei geruchten 
verspreid, mensen en organisaties  
beschuldigd maar vooral leugens  
verspreid. 
 
De waarheid heeft echter zijn rechten! 
Het was onze maatschappij cvba Wonen 
die nu ruim 12 jaar geleden voorstelde 
om de oudste woningen, de zogenaam-
de asbeton woningen daterend van  
1922, af te breken en te vervangen door 
nieuwe moderne, energiezuinige en 
comfortabele woningen. Wij lieten een 
stedenbouwkundige studie uitvoeren en 
een heus masterplan uitwerken. 
Binnen de 10 jaar kon de wijk Klein  
Rusland herboren zijn in een totaal  
vernieuwde moderne sociale woonwijk. 
 
Bepaalde personen , partijen en politieke 
mandatarissen gingen echter in het  
verzet. Ze eisten dat de totaal versleten 
huisjes van architect  Huub Hosten  

moesten behouden blijven. Met een echte 
betoging trokken ze door de straten van de 
wijk , kregen ze uiteraard veel  
persbelangstelling, en werden brieven naar 
de bevoegde ministers gestuurd. 
 
Gevolg was dat de wijk erfgoed werd en van 
afbreken geen sprake meer was, alles zou 
moeten gerestaureerd worden , toch de wil 
van de betogers. Vier woningen werden 
geklasseerd en Erfgoed zou deze gebruiken 
om proefrenovatie uit te voeren om zo de 
beste manier van renoveren uit te  
dokteren . In afwachting  van het resultaat 
van deze onderzoeken mocht cvba Wonen 
de  woningen binnen de erfgoedzone niet 
meer afbreken noch verbouwen of nieuw 
bouwen . 
 
Een sloopvergunning voor de sloop van   14 
woningen in de Vrijwilligerslaan werd door 
het college van Burgemeester en  
Schepenen van de gemeente Zelzate  
geweigerd. Hierdoor staat deze rij woningen 
nu te verkommeren. Hierdoor verkommer-
de de wijk en kwam er meer en meer leeg-
stand. 

 
De huisvestingsmaatschappij kon niets 
meer ondernemen, en bovendien eiste 
het college van Burgemeester en Schepe-
nen van de gemeente Zelzate leegstands-
belasting van 1.500 euro per woning en 
per jaar leegstand. Op woningen waar 
dat zelfde college de afbraak van  
verboden had. 
 
Het vervolg kennen we. De wijk moet nu 
verdwijnen. Nochtans is cvba Wonen tot 
op het laatste moment voorstander  
gebleven om de woningen af te breken 
en te vervangen door nieuwe woningen.  
 
We gaan nu samen met de diensten van 
de Gouverneur luisteren naar de  
inwoners van de wijk. 
Al hun opmerkingen en bedenkingen 
gaan deel uitmaken van het advies dat de 
sociaal bemiddelaar volgend jaar moet 
voorleggen aan de Vlaamse Regering om 
tot een definitie besluit te komen. 
Wij roepen dan ook alle inwoners van 
Klein Rusland op om naar de zitdagen te 
komen en er openlijk , vrank en vrij, hun 
mening , verlangens en wensen te uiten. 

Originele woningen in de wijk Klein Rusland Nieuwbouw appartementsgebouw in de Vrijwilligerslaan in Klein Rusland. 
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Jouw tuin, wat mag, wat mag niet? 

We kunnen terug in de tuin genieten van het mooie weer! De kinderen spelen buiten.  De zon brengt helaas ook 
werk met zich mee. De tuin vraagt nu toch enig onderhoud.  

In de huurovereenkomst staat trouwens dat alle 
huurders de woning dienen te onderhouden als 
een goede huisvader.  Je moet dus regelmatig 
het gras maaien, planten snoeien, onkruid  
verwijderen,… Vergeet ook niet de stoep en de 
goot te onderhouden zodat het onkruid geen 
vrij spel krijgt. Probeer zoveel mogelijk de  
wortels van het onkruid te verwijderen, dan 
komt het minder snel terug. 
Op de website van de Vlaamse Milieumaat-
schappij www.zonderisgezonder.be staan  
interessante tips om ongedierte en onkruid  
milieuvriendelijk te verwijderen. 
 
Hou bij het planten van bomen en struiken  
rekening met de te verwachten grootte. Snoei 
regelmatig om wildgroei te voorkomen.  
De kosten voor het rooien van hoge bomen kan 

hoog oplopen! Alle onderhoud van de tuin is de verantwoordelijkheid van de huurder. Overhangende takken (over 
straat of brandgangen) mogen voorbijgangers niet hinderen bij gebruik van het voetpad, de rijweg of de brand-
gang. 
 

Het gebruik van grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is  
alleen toegestaan tussen 8 en 21 u. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen 
verboden. 
 

Een leuk feestje met familie of vrienden in de tuin, een beetje achtergrondmuziek is best gezellig. Maar niet te luid 
en niet te laat. Na 22 uur ’s avonds mag je geen lawaai maken. Probeer wat stiller te praten en zet je muziek af. Zo 
verstoor je de nachtrust van je buren niet.  Barbecueën in de tuin mag op een veilige afstand van beplanting en de 
buren. Op je terras of balkon mag het niet. Wees altijd voorzichtig met de barbecue. Laat het toestel nooit  
onbewaakt achter voor het volledig gedoofd is.  

Onderhoudt je buur zijn of haar tuin 
niet?  
Spreek je buur dan in de eerste plaats zelf aan.  
Op een rustige, vriendelijke en respectvolle  
manier praten met elkaar kan vaak al heel wat 
oplossen. Probeer duidelijke afspraken te maken. 
Is de verstandhouding verzuurd en kan je nog 
moeilijk met elkaar praten? Vraag dan aan onze 
sociale dienst om te bemiddelen. 
Als ook dit geen soelaas biedt, kan de  
vrederechter oordelen of je buur voor overmatige 
hinder zorgt. 
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Jouw gegevens zijn bij ons in goede handen 

Als huurder van cvba WONEN deel je veel persoonlijke informatie met ons.  
Je naam, je adres, je inkomen, je  gezinssituatie, …. 
Deze persoonsgegevens gebruiken wij om een goede dienstverlening aan te 
bieden. 
We gaan met je persoonsgegevens zorgvuldig om en dit volgens de  
geldende regelgeving. 
 
Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht om de nieuwe Europese privacywetge-
ving toe te passen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG 
of GDPR wordt dit genoemd. 
 
We gebruiken je gegevens enkel als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor is dat kadert in onze opdracht als 
sociale huisvestingsmaatschappij.   
We zullen je gegevens delen met overheidsinstanties als we dat wettelijk verplicht zijn.   
We zullen wel informatie over je delen met andere, dit om je goed te helpen.  Aannemers bijvoorbeeld,  die in  
onze opdracht werken bij je uitvoeren, mogen je gegevens alleen hiervoor gebruiken. Wij zullen geen informatie 
over je delen met personen en organisaties die daar bijvoorbeeld commercieel gebruik van willen maken.   
 
Onze medewerkers gaan discreet met je gegevens om, controleren of deze volledig en correct zijn en staan in voor 
de beveiliging ervan. 
 
Voor meer informatie hierover kan je onze website raadplegen.  
Ga dan naar www.cvbawonen.be  “AVG (privacywetgeving) vanaf 25/05/2018”. 
Als je toch nog vragen hierover hebt, mag je ons altijd contacteren via mail privacy@cvbawonen.be 
of langskomen tijdens kantooruren.  Liefst op afspraak. 

Hebben we jouw emailadres al? 

cvba Wonen zoekt emailadressen 

van haar huurders! 

Begin 2018 vroegen we onze huurders om hun  
persoonsgegevens opnieuw door te geven.  
We koppelden dit aan het verloten van een waardebon van 50 
euro bij de Colruyt. 37,03% van onze huurders stuurden het  
formulier terug. Een onschuldige hand trok het formulier van  
Jozef Wauters uit de Elie Zwissiglaan  14 te Zelzate. 
Hij/zij ontving de waardebon van 50 euro. 
 
Ondertussen verzamelden we van 30,72% van de huurders hun 
emailadres. Voor deze actie hadden we maar van 15% het  
emailadres. Een serieuze vooruitgang! 
 

Hebben we jouw emailadres nog niet?  
Mail het door naar info@cvbawonen.be  
Zo kunnen we ook jou goed op de hoogte houden. 

http://www.cvbawonen.be
file:///C:/Users/Carina%20w/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X3J9CPD5/privacy@cvbawonen.be

