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Ik kan mijn huur niet (helemaal) betalen 

Bij het ontstaan van eventuele huurachterstal tijdens de coronamaatregelen houden we uiteraard 

rekening met de specifieke omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden.  

Je kan ook financieel geraakt worden door de coronamaatregelen zonder daling van jouw inkomen. 

Na de beëindiging van de coronamaatregelen bekijken we samen hoe de eventueel ontstane beta-

lingsachterstal kan ingelopen worden en hoe we je daarbij kunnen begeleiden.   

Ik heb een defect in mijn woning, wat nu? 

Niet-dringende herstellingen worden uitgesteld als ze niet door jezelf kunnen  

uitgevoerd worden of er geen werkman ter beschikking is.  Je moet ons nog wel 

steeds op de hoogte brengen wanneer er een gebrek is ontstaan dat door cvba 

Wonen moet worden opgelost. Zo kunnen we dat herstel al inplannen. 

Dringende herstellingen (bv. herstelling aan de lift, centrale verwarming, defect 

aan de elektriciteit,...) of herstellingen die nodig zijn om geen verdere schade aan 

de huurwoning te veroorzaken (bv. een lek aan het dak) moeten uitgevoerd  

worden. 

Ik heb mijn woning opgezegd 

Als je je woning moet verlaten gedurende de coronamaatregelen dan kan je vragen om 

toch nog te blijven wonen. Als dit geen problemen oplevert voor de nieuwe huurder 

wordt dit toegestaan. Gedurende die periode betaal je dan een bezettingsvergoeding  

gelijk aan je huurprijs. 

Wil je toch verhuizen?  Dan moet je ervoor zorgen dat de woning volledig leeg is, dat ze 

gepoetst is en dat de sleutels worden teruggegeven.  Omdat de containerparken tijdelijk 

gesloten zijn kunnen met ons afspraken gemaakt worden over bepaalde spullen die dan 

na de coronamaatregelen onmiddellijk door de huurder afgevoerd worden.  

De plaatsbeschrijving gebeurt dan in afwezigheid van de huurder. Je maakt telefonisch een afspraak met cvba 

Wonen voor de afgifte van de sleutels aan het onthaal en je deelt jouw nieuw adres mee. Je krijgt een  

ontvangstbewijs voor de afgifte van de sleutels. 

De technische dienst gaat ter plaatse om de woning te bezoeken en de plaatsbeschrijving, gedocumenteerd met 

foto’s, op te maken. Je ontvangt op jouw nieuw adres of eventueel per mail de plaatsbeschrijving en krijgt 8 da-

gen de tijd om schriftelijk te reageren indien je niet akkoord bent. 

De technische dienst van cvba Wonen bekijkt jouw opmerkingen en je ontvangt een reactie hierop. Indien je wel 

akkoord bent, onderteken je de documenten en stuur je deze terug. Het niet-reageren wordt als een akkoord 

beschouwd. 
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NOG VRAGEN? Contacteer cvba Wonen op 09 344 54 59 of info@cvbawonen.be 

We nemen contact met je op om samen een oplossing te zoeken.  
Draag zorg voor jezelf en voor anderen door de maatregelen goed op te volgen. 
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Gevolgen van de coronacrisis voor sociale huur 

De coronacrisis heeft een impact op onze verhuringen.  
De Vlaamse Regering keurde daarom op 27 maart 2020 een aantal  
maatregelen goed.  
 
Ter bestrijding van het nieuwe coronavirus (COVID -19) heeft de overheid 
een aantal beperkende maatregelen uitgevaardigd. Door alle niet-
essentiële verplaatsingen te verbieden, hoopt men de verspreiding van het 
virus zo veel mogelijk te beperken. 
De sociale verhuringen worden als een essentiële sector beschouwd. Wij 
kunnen blijven verder werken. Uiteraard heeft dit wel een impact op onze 
dienstverlening. 
 
Cvba Wonen is telefonisch en per mail te bereiken. Het kantoor is enkel 
nog open op afspraak voor dringende zaken.  
 Wil je langs komen? Maak dan eerst een afspraak via 09 344 54 59. 
 Indien mogelijk vragen we je om jouw vraag telefonisch (09 344 54 59) of per mail info@cvbawonen.be te 

stellen. 
 Heb je een afspraak met iemand van cvba Wonen en voel je je koortsig of vertoon je symptomen (hoesten, 

niezen, verkouden...)? Laat het ons dan weten, dan verzetten we deze afspraak naar een later moment. 

Verlaging van de huurprijs wanneer jouw inkomen daalt door de 

coronamaatregelen? 
Om sociale huurders, die door de beperkende maatre-

gelen getroffen worden door tijdelijke werkloosheid, 

sneller een vermindering van de huurprijs toe te  

kennen, zal hen op voorlegging van een bewijsstuk 

van een vermindering van 20% van de inkomsten van 

de laatste maand een vermindering van 

de huurprijs toegekend worden. 

Wat moet je hiervoor doen? 

Bezorg cvba Wonen per mail of in onze 

brievenbus een attest van de RVA,  

uitbetalingsinstelling of werkgever, samen 

met de nodige bewijsstukken waarop we 

het huidige inkomen kunnen berekenen. 

De inkomstenbewijzen hebben we nodig 

van jezelf, je partner en je inwonende  

familieleden. We kijken of het huidige  

inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen.  

Na drie maanden vragen we je opnieuw het bewijs te 

leveren dat je nog steeds 20% minder verdient. De 

toetsing zal dan gebeuren op basis van de normale 

periode van drie maanden voorafgaand 

aan de  

huurprijsvermindering.  

Kan je het bewijs leveren, dan betaal je 

terug voor minstens drie maanden een 

verlaagde huurprijs.  

Wordt dat bewijs niet geleverd, dan 

wordt de huurprijs terug berekend  

volgens het referentie-inkomen.  

De herberekende huurprijs geldt dan  

vanaf de eerste maand die volgt op de aanpassing.  

cvba WONEN 
Marcel Mollelaan 17 

9060 ZELZATE 
09 344 54 59 

info@cvbawonen.be 
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