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Ja. Controleer dan het bedrag van uw huishuur en de ‘gestructureerde mededeling’. Pas
dit indien nodig aan. 
Neen. U kiest zelf of u met een doorlopende bankopdracht werkt. U kan ook
maandelijks zelf de huur overschrijven. 

Het jaareinde is in zicht. Dit betekent ook dat wij u informeren over uw huishuur voor het
nieuwe jaar. Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar uw inkomen, naar uw gezin en
naar de grootte / kwaliteit van de woning. 

De huurprijs die u vanaf 01 januari 2023 maandelijks (voor de 10de van de
maand) moet betalen, ons bankrekeningnummer en de gestructureerde
mededeling die u moet vermelden vindt u in de brief als bijlage. 

Het is belangrijk dat u de gestructureerde mededeling invult. De betaling van uw huishuur
wordt zo automatisch aan uw dossier gekoppeld.

Werkt u voor het betalen van uw huur met een doorlopende opdracht?  

Let wel op! Banken / postkantoren rekenen vaak kosten aan voor overschrijvingen aan het
loket. Overweeg daarom om gebruik te maken van elektronisch bankieren om uw
betalingen zelf te doen (aan de computers in de bank, via een digitaal bankprogramma of
via uw digitale bank-app).
 
Zijn de gegevens die we gebruiken voor uw huurprijsberekening correct? 
We raden aan om de gegevens die we gebruiken voor de huurprijsberekening 
(uw inkomen, gezinssamenstelling, personen ten laste, invaliditeit,...) goed te controleren.
Geef eventuele fouten onmiddellijk door! Bezorg ons ook uw attest invaliditeit. 

NIEUW! Vanaf 2023 werken we met voorschotten voor de huurlasten. 
Dit betekent ook dat er voortaan jaarlijks een afrekening zal volgen voor de huurlasten. De
facturen en kosten die wij gebruiken om uw bijdrage in de huurlasten van uw huis/uw
appartementsgebouw te bepalen, kunt u dan komen inzien. Maak wel eerst een afspraak! 

In deze brochure leest u over de huurprijs, de huurlasten en onze
brandverzekering. We leggen uit hoe u de wijzigingen in uw (gezins)situatie
aan ons moet doorgeven. Daarbij duiden we ook onze privacyverklaring,
lijsten we de noodnummers van de liften op, lichten we onze
communicatiekanalen, onze vrijwilligerswerking en het poetsen van de
algemene delen toe. Bedankt alvast voor uw aandacht! 

B E S T E  H U U R D E R

Vanessa Vens          Quinten Goekint
directeur                    voorzitter             

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen
over het betalen van de huur?

Contacteer ons op 059 70 29 54



Uw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de
huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve zij die nog kinderbijslag genieten
(onder voorwaarden en max. tot 25 jaar)). We nemen het inkomen van uw meest recente
aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor
alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar. 

Het inkomen waarmee we rekening houden is de som van het gezamenlijk belastbaar
inkomen + afzonderlijk belastbaar inkomen + leefloon + inkomensvervangende
tegemoetkoming aan personen met een handicap + van belasting vrijgestelde
beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of Internationale instellingen.

Wij vragen het inkomen elektronisch op bij de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid (KSZ). Voor 2023 mogen we terug tot inkomstenjaar 2020 -
aanslagjaar 2021 tenzij er een recenter aanslagbiljet is. Ontvangt u voor 31
december 2022 een aanslagbiljet over het jaar 2021? Dan mag u dit al aan
ons bezorgen. Enkel als u en uw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan
kijken we naar de huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55. Als u en uw gezin meer
verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaalt u een iets hoger aandeel. Dan delen we
door 54, 53 of 52 in plaats van door 55. Dat is een SOLIDARITEITSBIJDRAGE. 

Het inkomen van kinderen die 18 jaar zijn en niet meer studeren, inwonende ouders en
invalide gezinsleden moeten we meerekenen in de huurprijsberekening.

Gezinsleden (van de eerste tot en met de derde graad van de huurder) met een ernstige
handicap krijgen een wettelijk vastgelegde vrijstelling op hun geïndexeerde referentie-
inkomen. Als de vrijstelling groter is dan het referentie-inkomen van dat familielid wordt
de vrijstelling begrensd tot het referentie-inkomen van dat familielid.  

     Inkomen 

H O E  W O R D T  D E
H U U R  B E R E K E N D ?

De Vlaamse Regering bepaalt hoe wij de huurprijs moeten berekenen.

HUURPRIJS = inkomen/55 - gezinskorting -
patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie 
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Scan deze QR-code en bekijk het filmpje
over de huurprijsberekening.



Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig bij u? Informeer ons! Wij
halveren dan de korting. Elke partner krijgt de helft. 

We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt. 

We verdubbelen de korting ook als het een meerderjarig familielid (tot de derde graad)
is met een ernstige handicap.

         De gezinssamenstelling / gezinskorting

U krijgt een korting van 20 euro per kind of persoon ten laste. Deze
vermindering op de basishuurprijs heet de GEZINSKORTING. 

         Patrimoniumkorting - via de sociale huurschatter 

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de
woning (= de huurprijs die uw woning zou hebben op de private huurmarkt). Hoe
goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat
heet de PATRIMONIUMKORTING. 

         Huurlasten / vanaf 2023 via voorschotten!

U betaalt bovenop de huur een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld het
onderhoud van de cv-ketel, het onderhoud van de algemene delen in een
appartementsgebouw, het reinigen van dakgoten, ... Dit noemen we de HUURLASTEN.
Die staan apart op uw huurprijsberekening. 

AANPASSING! Vanaf 2023 werken wij opnieuw met voorschotten voor de
huurlasten. Dit betekent dat er voortaan jaarlijks een afrekening zal
volgen. We proberen deze voorschotten zo correct mogelijk in te schatten
en ronden het totaalbedrag af naar boven. Verder in deze brochure vindt u
meer info over de huurlasten voor een huis en voor een appartement. 05



Als wij - als verhuurder van de sociale woning - extra geld investeren om uw woning
energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie. 

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een
maandelijkse toeslag aan bovenop uw huurprijs. Deze toeslag heet de
ENERGIECORRECTIE en telt enkel voor woningen met energiezuinige
investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige
verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de energiebesparing. Deze berekening
gebeurt volgens de regels van de Vlaamse Regering. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelig
sociaal tarief. Zo is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag
dat u uitspaart op uw energiefactuur.

         Energiecorrectie

EXTRA INFORMATIE: Marktwaarde = basishuurprijs
via de sociale huurschatter van Vlaanderen

Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die u zou
betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. De waarde van uw woning
bepalen we aan de hand van de SOCIALE HUURSCHATTER van de Vlaamse Overheid. We
kijken naar de ligging en andere eigenschappen zoals het aantal slaapkamers of het
bouwjaar. Zo kunnen we een juister bedrag op de waarde van uw woning plakken.  
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Het recht op vermindering onroerende voorheffing
verrekend

De vermindering onroerende voorheffing is de vermindering op de grondlasten die wij als
eigenaar betalen. Wij worden geïnformeerd over wie hierop recht heeft. Als u de
vermindering op de onroerende voorheffing geniet, krijgt u dit bedrag automatisch van ons
terug als uw sociale korting lager is. U krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de
sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.  



Welke interest komt er bij uw huurwaarborg?

Toen u in een sociale woning kwam wonen, betaalde u een waarborg aan De Oostendse
Haard. Deze waarborg wordt belegd en beheerd door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VMSW). Wij informeren u hier over de algemene interestvoet voor 2022.
 
De interestvoet voor 2022 bedraagt 0,050% 
Dit betekent dat er per 100 euro huurwaarborg 0,050 eurocent bijkomt. 
 
Voorbeeld: de huurwaarborg is 500 euro, de interest voor een jaar in 2022 is 5 x 0,050 eurocent = 0,25
eurocent. In totaal is er dan 500,25 euro aan huurwaarborg (met gekapitaliseerde interesten).
 
Wenst u een gedetailleerd overzicht van uw huurwaarborg? Dan kunt u dit bij ons
opvragen. U ontvangt dan het rekeninguittreksel van uw huurwaarborg. Daarop staat de
intrestvoet onder “interest 2022”. U kan ook uw nieuw saldo terugvinden op het
rekeningafschrift. Dit uittreksel wordt u informatief bezorgd, u moet hiermee niets doen.
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U betaalt NOOIT meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde
omgeving op de private huurmarkt zou betalen. 

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie. Dit ongeacht
het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde
(basishuurprijs) van de woning.

Goed om te weten! 
 
De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Er bestaat dus een minimum en een
maximumbedrag. 

Hou uw gegevens up to date! 
 
Het is belangrijk dat wij steeds uw juiste (contact)gegevens hebben. Verandert uw
bankrekeningnummer, hebt u een nieuw gsm-nummer of een nieuw e-mailadres, verandert
uw gezinssituatie? Verwittig ons dan via 059 70 29 54 of info@oostendsehaard.be. 

mailto:info@oostendsehaard.be?subject=Overzicht%20huurwaarborg%20interest


Wat als de partner de woning verlaat? Dan moet de persoon die de woning verlaat
SCHRIFTELIJK opzeg doen én akkoord gaan dat de andere persoon de woning blijft
bewonen. Een melding is niet voldoende. Pas als het adres/de wijziging is aangepast
in het bevolkingsregister, wordt dit ook bij ons aangepast. 

Wat als kinderen of kleinkinderen de woning verlaten? Dan mag u dit TELEFONISCH
melden, beter is een mail of brief te sturen. Wij controleren dit dan in de
Kruispuntbank / het bevolkingsregister. Pas als het daar is aangepast, wordt het bij
ons ook aangepast.  

... de persoon (samen met u) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;

... het bijwonen niet leidt tot een onaangepaste woning;   

... of de woning gepast is volgens de rationele bezetting (slaapkamers).

Het inwonen van een partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, ... moet u VOORAF
schriftelijk (per post of via mail) aanvragen bij ons. Als u dit niet doet, pleegt u
woonfraude en kunnen er sancties volgen. U moet dit niet aanvragen bij een geboorte. 

Wij zien na of ... 

Welke wijzigingen moet u doorgeven en hoe? 

H E T  I N W O N E N

H E T  V E R L A T E N

Als u bezoekrecht hebt voor minderjarige kinderen die niet bij u gedomicilieerd zijn,
maar op regelmatige basis bij u verblijven dan moet u dit SCHRIFTELIJK (via mail of op
papier) bij ons melden. 

U bezorgt ons daarbij een verklaring op eer, ingevuld en ondertekend door beide ouders,
en het vonnis van de rechter (indien er een vonnis is).

B E Z O E K R E C H T
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De geboorte van een kindje mag u TELEFONISCH melden bij ons. 

Kinderen die de school verlaten en geen kinderbijslag meer genieten moet u
VERPLICHT SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) bij ons melden. 

Kinderen die in de woning verblijven, maar er niet gedomicilieerd zijn moet u
VERPLICHT SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) melden. 

P E R S O N E N  T E N  L A S T E

W I J Z I G I N G  I N K O M E N

Gaat u op pensioen tijdens of na het inkomstenjaar van het meest recente
aanslagbiljet? Laat dit weten! We gaan na of uw huidig inkomen lager is. 

Hebt u een buitenlands pensioen? Bezorg ons dan de informatie.

Is uw huidig inkomen met 20% gedaald? Bezorg ons dan uw inkomensbewijzen
(loonfiches, uitbetalingsattest ziekenfonds of werkloosheidskas, attest leefloon
ocmw, ...) van het inkomen van de laatste drie maanden van u en uw gezinsleden 

Invaliditeit of mindervaliditeit (+66%): van zodra één van de gezinsleden een attest
ontvangt waarbij een invaliditeit of mindervaliditeit ( +66%) werd vastgesteld MOET
DIT ATTEST aan ons bezorgd worden. 

Als dit attest van één van de gezinsleden vervalt dan moet u dit VERPLICHT
SCHRIFTELIJK (via mail of op papier) melden. 

I N V A L I D I T E I T Bezorg ons de attesten van FOD
Brussel en/of het ziekenfonds! 

Wij houden hier rekening 
mee voor de GEZINSKORTING.
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Welke wijzigingen moet u doorgeven en hoe?
We houden hier rekening mee vanaf 01 januari van het volgende jaar. 



Brandverzekering via De Oostendse Haard

De brandverzekering van uw woning wordt door De Oostendse Haard afgesloten en aan u
doorgerekend. Dit betekent dat uw woning door ons verzekerd is in geval van brand,
stormschade, glasbreuk, vandalisme of waterschade. Als er (brand)schade is die normaal
voor uw rekening is, komt de verzekering van De Oostendse Haard hier in tussen (dit
noemt 'afstand van verhaal'). Het maandelijks bedrag voor 2023 vindt u terug op de
huurprijsberekening.

LET OP! Deze brandverzekering dekt enkel de woning, NIET wat er in de
woning staat. Stel dat uw inboedel beschadigd wordt door een brand of
water, dan is dit niet gedekt via onze brandverzekering. Daarvoor moet u
zelf nog een inboedelverzekering afsluiten. 

W A T  Z I J N
H U U R L A S T E N ?

Huurlasten zijn kosten en lasten voor het onderhoud van de woning. Wij betalen deze
huurlasten en rekenen deze door aan u. U vindt deze terug op uw huurprijsberekening.
Bij de brief met de nieuwe huurprijs voegen we ook een detail van uw huurlasten. 

AANPASSING! Vanaf 2023 werken wij opnieuw met voorschotten voor de
huurlasten. Dit betekent dat er voortaan jaarlijks een afrekening zal
volgen. We proberen deze voorschotten zo correct mogelijk in te schatten
en ronden het totaalbedrag af naar boven.

Huurlasten verschillen van woning tot woning, van gebouw tot gebouw. We geven verder
in deze brochure een overzicht per type woning. De facturen waarmee wij uw bijdrage in
de huurlasten van uw huis / gebouw berekenen, kunt u bij ons komen inzien NA de
jaarlijkse afrekening. Maak wel altijd eerst een afspraak!  

Telt een kost / voorschot niet mee voor uw woning, dan staat dit niet
ingevuld op uw huurprijsberekening. Het maandelijks bedrag van de
brandverzekering staat er wel ALTIJD op. 
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Meldt schade altijd onmiddellijk! Neem best ook al enkele foto's.

Hoe melden? Via 059 70 29 54 via info@oostendsehaard.be of via onze website



H U U R L A S T E N
H U I S

De mogelijke huurlasten voor een huis bij De Oostendse Haard staan op uw
huurprijsberekening. U krijgt ook een detail. We geven hieronder wat uitleg bij deze
verschillende kosten en lasten. Weet dat we in 2023 opnieuw werken met voorschotten! 

Telt een kost niet mee voor uw huis, dan staat dit niet ingevuld op uw huurprijsberekening.

Vervangen cartouches van de ontkalker in uw woning 
Eén cartouche bij ontkalker Pugh & Co Micromet 75
Twee cartouches bij ontkalker Pugh & Co Micromet 150

Deze cartouches moeten voor een goeie werking van de ontkalker én
van uw centrale verwarming halfjaarlijks vervangen worden. Wij
laten dit uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudsfirma.

Reinigen dakgoten
De dakgoot moet u zelf schoonmaken. Vuil / bladeren kunnen de
afvoer verstoppen en doen overlopen. Uw onderhoudsplicht is
beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder (tot 6 meter
= gelijkvloers en eerste verdieping). Dakgoten die u zelf niet kan
doen, laten wij reinigen. 

Onderhoud van de verwarming 
De centrale verwarming en/ of de waterverwarmer en / of de
accumulatoren en / of de zonneboilers en / of de gaskachel en / of de
oplaadregelaars in uw woning moet wettelijk tweejaarlijks
gecontroleerd worden. Wij laten dit uitvoeren door een
gespecialiseerde onderhoudsfirma. 
We spreiden deze kost over 2 jaar. Elke huurder betaalt dus jaarlijks deze huurlast.

Onderhoud van de ventilatie 
Een constante basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in
de leefruimtes. De verontreinigde binnenlucht in uw huis wordt
afgevoerd en vervangen door verse buitenlucht. Een jaarlijks
onderhoud door een gespecialiseerde onderhoudsfirma is belangrijk
voor een goede werking van het ventilatiesysteem. 

Woont u in een huis van 
De Oostendse Haard?
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Toezicht & Gebouwenbeheer  
Dit is de controle die de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer
uitvoert bij technische meldingen (inclusief de wachtdienst).
Deze huurlast is voor elke huurder hetzelfde vaste bedrag. 



H U U R L A S T E N  
A P P A R T E M E N T

De mogelijke huurlasten voor een appartement bij De Oostendse Haard staan op uw
huurprijsberekening. U krijgt ook een detail. We geven hieronder wat uitleg bij deze
verschillende kosten en lasten. Weet dat we in 2023 opnieuw werken met voorschotten!

Telt een kost niet mee voor uw appartement, dan staat dit niet ingevuld op uw
huurprijsberekening.

Vervangen cartouches van de ontkalker in jouw woning 
Eén cartouche bij ontkalker Pugh & Co Micromet 75
Twee cartouches bij ontkalker Pugh & Co Micromet 150

Deze cartouches moeten voor een goeie werking van de ontkalker én
van uw centrale verwarming halfjaarlijks vervangen worden. Wij laten
dit uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudsfirma.

Groenonderhoud algemene delen 
Het onderhoud van het gras, de struiken, hagen en andere
aanplantingen laten wij uitvoeren door een gespecialiseerde
onderhoudsfirma. 

Keuring brandveiligheid en noodverlichting 
Jaarlijks moeten de rookkoepels en de noodverlichting in uw
appartementsgebouw gecontroleerd en gekeurd worden. Wij laten dit
uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudsfirma.

Woont u in een appartement van
De Oostendse Haard?

Reinigen dakgoten 
De kosten voor het reinigen van de dakgoten van uw
appartementsgebouw worden verdeeld over alle appartementen in uw
gebouw. 
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Onderhoud van de ventilatie 
Een constante basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de
leefruimtes. De verontreinigde binnenlucht in uw woning wordt
afgevoerd en vervangen door verse buitenlucht. Een jaarlijks
onderhoud door een gespecialiseerde onderhoudsfirma is belangrijk
voor een goede werking van het ventilatiesysteem. 
In de Spaarzaamheidstraat 102-112 is dit 2x per jaar voorzien.

Algemene nutsvoorzieningen 
De kosten voor het water en de elektriciteit van de algemene delen
wordt verdeeld over alle appartementen in uw appartementsgebouw. 



H U U R L A S T E N  
A P P A R T E M E N T

Onderhoud van de verwarming
De centrale verwarming en/ of de waterverwarmer en / of de
accumulatoren en / of de zonneboilers en / of de gaskachel en / of de
oplaadregelaars in uw appartement moet wettelijk tweejaarlijks
gecontroleerd worden. Wij laten dit uitvoeren door een
gespecialiseerde onderhoudsfirma. 
We spreiden deze kost over 2 jaar. Elke huurder betaalt dus jaarlijks deze huurlast.
In de gebouwen in de Golven- en Schelpenstraat, de Guldensporenlaan, het Emiel
Moysonplein en het Cardynplein wordt de verwarming jaarlijks gecontroleerd.

Onderhoud brandblussers/haspels 
Het onderhoud van de brandblussers en / of haspels die in de algemene
delen in uw gebouw aanwezig zijn moeten wettelijk jaarlijks nagezien
worden. Wij laten dit uitvoeren door een gespecialiseerde firma.
Sommige appartementen hebben brandblussers in de woning (bij open
algemene delen). Ook deze blussers worden jaarlijks gekeurd.

Onderhoud  liften + telefonie (liften en / of brandalarm) 
Het onderhoud van de liften, van de telefonie van de liften en / of het
brandalarm in de liften wordt verdeeld over alle appartementen in uw
appartementsgebouw. Voor het onderhoud van de liften rekenen we
50% door, te verdelen over het gebouw. Wij laten dit uitvoeren door een
gespecialiseerde liftfirma.

Schoonmaak  + onderhoud algemene delen via PWA 
De schoonmaak van de algemene delen wordt verdeeld over alle
appartementen in uw appartementsgebouw. Zie pagina 20 voor meer
informatie. De door ons aangestelde klusjesman (PWA) voert kleine
werken uit in de algemene delen van uw gebouw.

Herstellingen in de algemene delen
Kosten voor herstellingen (denk aan het vervangen van sloten, van 
 kapotte lampen, van kapotte deurpompen, …) in de algemene delen
worden verdeeld over alle appartementen in uw appartementsgebouw.

Woont u in een appartement van
De Oostendse Haard?

Reinigen septische putten en regenputten + onderhoud
van de regenwaterpomp 
Alles die in uw toilet terecht komt, gaat naar de septische put van uw
appartementsgebouw. Wij zorgen voor de periodieke reiniging van
de put. Ook het reinigen van de regenwaterputten en het onderhoud
van de regenwaterpomp laten wij indien nodig uitvoeren. 
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Toezicht & Gebouwenbeheer  
Dit is de controle die de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer
uitvoert bij technische meldingen (inclusief de wachtdienst).
Deze huurlast is voor elke huurder hetzelfde vaste bedrag. 
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G E S T R U C T U R E E R D E
M E D E D E L I N G

Hoe ziet een gestructureerde mededeling er uit?

Een 'gestructureerde mededeling' bestaat uit 12 cijfers. Deze cijfers hebben bij een
digitale overschrijving (via de computer in de bank, online-bankieren of via bankapp)
volgende vorm:

+++ XXX / XXXX / XXXXX +++

Elke X is een cijfer dat je moet invullen. 
VOORBEELD: +++ 123 / 4567 / 89101 +++

Waar vind ik de 'gestructureerde mededeling' voor mijn betaling? 

Wij vermelden de bijhorende 'gestructureerde mededeling' altijd in onze brieven. We
geven altijd een overzicht met het bedrag, ons bankrekeningnummer en de
'gestructureerde mededeling'.

Een 'gestructureerde mededeling' is een mededeling bij een bankoverschrijving.
Deze mededeling zorgt er voor dat uw betaling automatisch bij ons kan verwerkt worden. Een
beetje zoals een barcode in de supermarkt. Zo verkleinen we ook de kans op fouten.

Waar moet ik de gestructureerde mededeling invullen?

Bij een online overschrijving ...

Bij een papieren overschrijving... 

... moeten de 12 cijfers van de 'gestructureerde mededeling' ingevuld worden in het vak
met de plusjes (+++…+++) genaamd ‘gestructureerde mededeling’.

Op sommige computers in de bank, bij sommige digitale / online bankprogramma's en in
sommige bankapp's moet je een keuze maken tussen het soort mededeling ('vrije tekst',
'vrije mededeling' of 'gestructureerde mededeling').

Kies ALTIJD voor de 'gestructureerde mededeling' en vul daar de 12 cijfers in.
Het systeem herkent automatisch deze cijfers als een 'gestructureerde mededeling'.

... moeten de 12 cijfers van de 'gestructureerde mededeling' onderaan ingevuld worden. 

LET WEL! De banken rekenen hoge kosten aan voor het verwerken van een papieren overschrijving. 
Kies bij voorkeur voor een doorlopende opdracht of schakel over op een digitale bankoverschrijving. 



De digitalisering staat niet stil, maar niet iedereen zit (al) op de digitale trein. Velen zijn
dagelijks bezig met de computer of smartphone, anderen totaal niet. 

De Oostendse Haard wil haar dienstverlening ook op een hoger digitaal niveau
organiseren, maar wil niemand achterlaten. Daarom bevragen we u! Op die manier kunnen
we op het ritme van onze huurders digitaal groeien. 

Bewoners van het Westerkwartier, de Nieuwe Stad en de Vogelwijk hebben deze
vragenlijst reeds ontvangen. Velen hebben deze ook ingevuld, waarvoor dank! Woont u in
een andere wijk? Binnenkort valt ie ook bij u in de brievenbus of mailbox. 

Kunt u niet wachten om ons te vertellen hoe digitaal u bent? Surf dan naar
www.oostendsehaard.be/ikhuur of scan deze QR-code en vul onze vragenlijst online in.

SMS van 8686

Facebook

De Oostendse Haard - Westerkwartier
De Oostendse Haard - Nieuwe Stad
De Oostendse Haard - Vogelwijk 
De Oostendse Haard - Vuurtorenwijk 
De Oostendse Haard - Sint-Jan
De Oostendse Haard - Hazegras 
De Oostendse Haard - Centrum 
De Oostendse Haard - Bredene

U kan ons al even volgen op Facebook. Per wijk hebben we ook een Facebookgroep. Hier delen
we informatie over uw wijk en / of gebouw. Deze groepen zijn enkel voor onze huurders. 

Ga naar onze Facebookpagina 'De Oostendse Haard', klik op 'Groepen' en vraag om lid te
worden van uw wijk: 

onze website

H O E  D I G I T A A L
Z I J N  W I J ?  

H O E  D I G I T A A L
B E N T  U ?  

Het kan dat u van ons een SMS krijgt via 8686 over uw huur of achterstal. We gebruiken
SMS ook in noodsituaties. U kunt niet zelf naar dit nummer sms'en. U kunt wel antwoorden
op ons bericht. Wij bellen u dan zo snel als mogelijk op met een antwoord op uw vraag. 

Op onze website www.oostendsehaard.be kunt u als
huurder terecht voor nieuws over uw wijk of woning,
leest u tips en kunt u online een melding maken. 15



Onze Privacyverklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 september 2021
en is van toepassing vanaf 22 september 2021. Het directiecomité vulde op haar zitting
van april 2022 deze privacyverklaring aan met elementen omtrent de vorming van de
woonmaatschappij. Op haar zitting van juni 2022 vulde het directiecomité de
Privacyverklaring aan met elementen omtrent de gegevensverwerking van bijwoner(s). 

In het kader van de vorming van de woonmaatschappij (zie pagina 21) ondertekende 
De Oostendse Haard ook een protocol voor de elektronische uitwisseling van
persoonsgegevens met de collega-woonactoren zijnde De Gelukkige Haard,
WoonWel, SVK Koepel Bredene-Oostende en SVK Woondienst Jogi. 

U kunt onze externe privacyverklaring vinden via deze QR-code of bij ons opvragen. 
Het protocol omtrent de woonmaatschappij kunt u via www.oostendsehaard.be/over-ons/privacy lezen

O N Z E  P R I V A C Y -
V E R K L A R I N G

W I J Z I G I N G E N  Aan de sociale huur
vanaf 01 januari 2023

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING: inschrijven bij de VDAB 

Alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel moeten zich vanaf 01 januari
2023 inschrijven bij de VDAB. Dit geldt voor alle niet-werkende huurders met een
beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of
uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken.

Online inschrijven via www.vdab.be/inschrijven
Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Hoe schrijf ik me in als werkzoekende bij de VDAB?

uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, nl. personen die een
leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken.

personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap. 

De personen die niet aan deze VDAB-voorwaarde moeten voldoen, beschikken (tijdelijk) niet over arbeidspotentieel. 
Het gaat dan om:
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Energiescans in onze woningen i.s.m. Energiehuis Oostende

Energie neemt steeds een grotere hap uit het maandelijks budget. De energieprijzen
kunnen we helaas niet veranderen, maar hoeveel energie we verbruiken gelukkig wel! 

Daarom slaan wij en het Energiehuis van de stad Oostende de handen in
elkaar. In alle woningen van De Oostendse Haard zal een gratis energiescan
uitgevoerd worden. Omdat u in een sociale woning woont, kunnen deze
scans gratis aangeboden worden. Zij komen bij u langs en leren u hoe u in
uw woning geld kunt besparen op energie. Daarbovenop installeert men
een gratis energiespaarpakket twv 25 euro. Dit kunnen zijn: waar nodig
ledlampen, een timer, een aan/uitschakelaar of buisisolatie. 

Praktisch: Een medewerker van het Energiehuis Oostende zal u in de komende maanden contacteren. 

Kent u het sociaal tarief voor energie? 

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde
categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. In de
meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend.

Hebt u niet automatisch recht op het sociaal tarief? Twijfelt u of u er recht
op hebt? Neem dan contact op met uw ziekenfonds! Zij doen een
inkomensonderzoek om na te gaan of u het recht op sociaal tarief kan
openen (via de verhoogde tegemoetkoming). 

17
Telefonisch via 059 70 29 54
via mail op info@oostendsehaard.be
online via www.oostende.be/energiehuis-energiescan

Wilt u niet wachten tot de energiedeskundige contact met u opneemt, om te weten hoe
u geld kunt besparen op uw energiefactuur? Maak dan vandaag al zelf uw afspraak:

D E  E N E R G I E -
F A C T U U R

Op onze website leest u over het sociaal tarief
en de minimale levering elektriciteit & gas. 

U vindt er ook een link waarmee u kunt
controleren of u het sociaal tarief 

automatisch krijgt. 

Hebt u een budgetmeter? 
Dan hebt u mogelijks recht op de 'minimale levering elektriciteit en gas' tussen 1
november en 31 maart. Doe hiervoor navraag bij het OCMW van uw gemeente. Ook als u
nog niet gekend bent bij hen, zullen zij uw aanvraag behandelen. 

Contactgegevens dienst Rechtenverkenning - OCMW Oostende: 
telefonisch via 059 59 10 10, via 0800 1 8400 (optie 2)
of via rechtenverkenning@oostende.be

Contactgegevens OCMW Bredene:
telefonisch via 059 33 97 70

of via socialedienst@bredene.be



Het is in Oostende en Bredene verplicht om zelf uw voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden.
Dit geldt ook voor de appartementsgebouwen, waar de bewoners van het gelijksvloers
deze taak moeten opnemen. Tenzij er een beurtrol is of er vrijwilligers zijn. De strook die
moet vrijgemaakt worden voor voorbijgangers moet minstens 1,5 meter breed zijn. 

Valt er toch iemand voor uw woning door gladheid of sneeuw? Dan kan u daarvoor
aansprakelijk gesteld worden (ook bij appartementsgebouwen). Daarom, als elke
mobiele bewoner in het gebouw één sneeuw- of ijsprik op zich neemt, dan verlicht dit het
werk. Spreek dus een beurtrol af. 

De Oostendse Haard kan in sommige van haar gebouwen een beroep doen
op vrijwilligers hiervoor. Dit zijn huurders die deze sneeuwruim-taak op
zich nemen. Wij stellen dan materiaal en strooizout ter beschikking. Wees
uiteraard voorzichtig! Vrijwilligers die aangemeld zijn bij ons, worden via
ons verzekerd voor deze sneeuwruim-klus of ander vrijwilligerswerk.

Wilt u helpen bij het sneeuwruimen of helpt u al (en weten wij dat nog niet)?
Geef dit dan zeker door via 059 70 29 54 of info@oostendsehaard.be

Geen externe firma meer voor het sneeuwruimen: de kosten hiervoor rekenden we door aan de huurders. Helaas liepen deze extreem hoog op.
Daarom werken we niet meer met een firma voor het sneeuwruimen aan de appartementsgebouwen. Hoge extra kosten doorrekenen vinden wij
nl. onverantwoord. Wij nemen wel onze verantwoordelijkheid voor de voetpaden aan onze leegstaande woningen en bij onze werven. 

V R I J W I L L I G E R S /
S N E E U W T E A M

Aan onze vrijwilligers: een welgemeende dank! 
U helpt er uw buren & de buurt mee.

Sneeuwruimen
Onkruid wieden 
Zwerfvuil ruimen
Brieven ronddragen
....

Goesting om ook een
handje te helpen als
vrijwilliger bij ons? 

Telefonisch via 059 70 29 54
Via info@oostendsehaard.be

Meld u aan bij ons ... 
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Fregatstraat 11, 21 of 23
Fortuinstraat 20
St-Franciscusstr 38A, 40 of 42
Nieuwpoortsestnwg 203, 205 of 245
Torhoutsesteenweg 390
Kroonlaan 69
Golvenstraat 2A
Goedheidstraat 2
Frans Halsplein 3, 4, 5 of 6

Is de lift defect in ... 

Bel dan 
COOPMAN / ORONA 
op 056 35 07 01 

Is de lift defect? Bel dan de liftfirma! 24/24 en 7/7 
Het noodnummer hangt zowel binnen als buiten aan de lift.
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Cardijnplein 1
Emiel Moysonplein 1 of 2
Guldensporenlaan 2 of 4
Spaarzaamheidstraat 108
Sint-Catharinapolderstr 33
Kroonlaan 71 
Platformlift De Kroon 
Dr. Verhaeghestraat 80
Maurice Lagravierestr. 15

Is de lift defect in ... 

Bel dan KONE 
op 059 70 14 56
of 02 346 21 00 

 

Zit u vast in de lift? Bel de liftfirma. 
Druk hard & lang (min. 10 sec.) op de alarmknop!

W A T  A L S  D E  L I F T
D E F E C T  I S ?



Voor uw veiligheid en deze van uw buren: hou de doorgang in de inkomhal, in de
trapzaal, op de verdiepingen, in de fietsenberging, ... altijd vrij zijn. 

Gebruik de deurklinken. Zet geen handen op de ramen. 

Maakt u iets vuil in de algemene delen? Kuis het op aub.

Laat geen afval achter in de algemene delen. Verzamel papier en karton. Laat het niet
rondslingeren aan de bussen.

Doe niet aan sluikstorten! Niet buiten én niet in de gebouwen. Er is de wekelijkse
afvalophaling, de afvalstraten (in Oostende), de glasbollen, ... Grof huisvuil hoort in het
containerpark of wordt tegen betaling opgehaald door de IVOO. 

Wilt u af van die zetel, dat kastje, die tafel of dat servies én kan het nog een rondje
mee? Denk eens aan tweedehands of geef het aan iemand die het kan gebruiken. 

Kennen we de sluikstorter in onze gebouwen? Dan krijgt hij/zij de factuur voor het opruimen.

De zorg voor en het onderhoud van de algemene delen van uw appartementsgebouw dragen
we samen. Wij stellen in bepaalde gebouwen een externe poetsploeg aan. Dit zit vervat in de
huurlasten. Wilt u zelf de algemene delen poetsen: neem dan contact met ons op.

Onze poetsopdracht is met de grootste zorg opgesteld om het gebouw zo net mogelijk te
houden. "Tijd" is geen element waarop we de poetsopdracht kunnen controleren. Het aantal
vierkante meter is dat wel. De meeste delen worden wekelijks gepoetst, andere stukken
worden om de 2 weken, om de 4 weken of om de 3 maanden gepoetst. De wekelijkse
poetsdag hangt uit in de inkomhal bij de brievenbussen. 

Spreek een beurtrol af voor de hallen per verdieping 
De hallen per verdieping moeten door de bewoners zelf netjes gehouden worden. Spreek hiervoor best een
wekelijkse beurtrol af met de buren. Zo blijft alles net voor iedereen.

E N K E L E
A F S P R A K E N !

Bedankt aan de huurders die het gebouw mee netjes houden!

W A T  D O E T  D E
P O E T S P L O E G ?

Heb respect voor het gebouw
waarin u woont  & de buren!

Lees meer over het afvalbeleid in Oostende op www.oostende.be/afval. 
Over het afvalbeleid in Bredene leest u op www.bredene.be 

Sluikstorten in Oostende melden?
Via 0800 92 491 of via

www.oostende.be/meldpunt  

Sluikstorten in Bredene melden?
Via 059 33 91 91 of via
www.bredene.be 
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Hebt u in de tussentijd vragen hierover? 
Surf dan naar www.sociaalwonen.be 
Op deze website staan de meest gestelde vragen en antwoorden opgelijst. 

Niet zo digitaal? Contacteer ons dan gerust via info@oostendsehaard.be of 059 70 29 54

Algemeen Directeur & tijd. directeur Woningen - Sara Casteur (huidig directeur De Gelukkige Haard). 
Directeur Stafdienst & tijd. directeur Financiën - Evi Jordens (huidig directeur WoonWel) 
Directeur Wonen - Vanessa Vens (huidig directeur De Oostendse Haard) 
Directeur Personeel & organisatie - Anneleen Coupé (huidig directeur SVK Woondienst JOGI)
Senior adviseur beleid en partnerschappen - Thijs Dever (huidig coördinator SVK Bredene - Oostende)  

De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen slaan de
komende tijd de handen in elkaar. Over heel Vlaanderen komen er 42 woonmaatschappijen. 

De Oostendse Haard zal vanaf 01 juli 2023 met De Gelukkige Haard, SVK Koepel Bredene-Oostende, SVK
Woondienst JOGI en WoonWel een nieuwe woonmaatschappij vormen. Deze organisatie zal actief zijn in
Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg.
 
We bouwen momenteel volop aan onze nieuwe organisatie. Het doel is om een hefboom te zijn
voor maatschappelijke ontwikkeling door een kwaliteitsvol en betaalbaar (t)huis aan te bieden
voor wie het nodig heeft. Een naam is er nog niet, maar weet dat we ervaring bundelen met
zo'n 100 personeelsleden en niemand zullen achterlaten. 

We stellen u graag voor aan het team, dat de ruggengraat is van onze nieuwe organisatie:

Vanessa vensSara Casteur    evi jordens Anneleen coupé    Thijs dever
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GOED OM WETEN: voor u verandert er nu helemaal niets! De Oostendse Haard
werkt tot 30 juni 2023 verder. Onze dienstverlening en uw contactpersonen
blijven voorlopig dus nog dezelfde.

Zodra we weten hoe u onze nieuwe
woonmaatschappij zal kunnen bereiken, welk

bankrekeningnummer we zullen hebben en wie uw
aanspreekpunten zullen zijn, komen we bij u terug! 



De zorg voor uw woning dragen we samen. Op geregelde tijdstippen moeten door ons
aangestelde aannemers langskomen voor herstellingen, maar ook voor onderhoud. 

OPROEP: laat onze aannemers binnen, zodat zij het nodige onderhoud in uw woning
kunnen uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld voor het onderhoud van de verwarming en/of
ventilatie of voor het vervangen van ontkalkers.
 
Weet: het is in uw belang en voor uw woning, maar bovenal: u betaalt hiervoor via de huurlasten.

Fluvius is volop bezig met het plaatsen van digitale meters voor gas en elektriciteit. 

Woont u in een huis van ons en kreeg u een brief van Fluvius in de bus voor de vervanging van de
meters? Dan mag u hen toegang verlenen. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Voor de meters in de appartementsgebouwen maken wij de nodige afspraken met
Fluvius. Als ze langskomen in uw gebouw, zullen ook wij u daarover informeren.  

A A N N E M E R S
B I N N E N L A T E N

P L A A T S I N G
D I G I T A L E  M E T E R S

De Oostendse Haard & De Gelukkige Haard maken samen één wachtdienst. 

Wij zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar via 059 70 29 54.
Als u ons buiten de kantooruren opbelt voor een dringende herstelling, dan krijgt u de
wachtdienst Axon aan de lijn. Zij zullen u eerst telefonisch proberen verder te helpen.
Indien nodig zal één van onze medewerkers ter plaatse komen.

W A C H T D I E N S T  -
M E D E W E R K E R S

PieteRRONNY Maarten Gregory

Wanneer belt u de wachtdienst? Voor een dringende herstelling
van een waterlek, een gaslek, een elektriciteitspanne of
verwarmingsproblemen. 22



G E B O U W E N

059 70 29 54

Maarten, Ronny en Wim dragen samen met u zorg voor uw woning. Een defect, schade
aan de woning of nodige herstelling meldt u best onmiddellijk om erger te voorkomen.

www.oostendsehaard.be/ikhuur

... op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur 

... op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur

... Dringend? Na de kantooruren en in het weekend via de wachtdienst

Onze dienst Gebouwenbeheer is telefonisch bereikbaar ...   

Hebt u vragen? Zijn er problemen in de buurt?
Of wilt u iets kwijt? Neem gerust contact op via
059 70 29 54 of info@oostendsehaard.be

W O N E N

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Bel 112 voor ambulance en brandweer
Bel 101 voor dringende politiehulp
Gasgeur of gaslek? Bel gratis naar Fluvius 0800 65 0 65
(24/7 bereikbaar)
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Linda is onze 
maatschappelijk werker. 



onze sms'en van 8686

V.U. Vanessa Vens, directeur De Oostendse Haard,Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende

Scan deze QR-code en lees
onmiddellijk het nieuws over
uw wijk, krijg tips en maak
online een defect-melding.

onze Facebookgroepen

hebt u het sociaal tarief voor energie?

naar de woonmaatschappij

wat als er iets stuk is?

Laat een energiescan doen.

gebouwenbeheer

Wachtdienst

B E D A N K T

O M  T E  L E Z E N

Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW
erkend onder het nummer 3320. NN 0405.277.282
RPR Brugge Afd. Oostende nr. 3

Sociaal wonen in Oostende & Bredene
Duurzame huisvesting, levende buurten

Nieuwpoortsesteenweg 205
8400 Oostende

info@oostendsehaard.be

www.oostendsehaard.be

De Oostendse Haard

059 70 29 54 

sociale dienst

onze privacyverklaring
Voor uw energiefactuur:

budgetmeter? minimale levering gas & elektriciteit via ocmw 


