
VERHUISBROCHURE
SNMH

 
 

 

Een handige gids om je te

helpen bij het verhuizen



 

 



INLEIDING
 
 

 

Beste huurder, 
het nieuws van de renovatiewerken in Peter Benoitpark betekent
ook dat sommige huurders al in 2020 zullen moeten verhuizen.
Bij een verhuis komt heel wat bij kijken. Wij willen jullie hierin
zoveel mogelijk ondersteuning bij bieden.  Om duidelijkheid te
geven wat de verschillende opties zijn, hebben we deze
verhuisbrochure opgesteld.  
 
Je kan deze infobrochure ook doorgeven aan externe
hulpverleners, vrienden of familie. Zo zijn zij ook meteen op de
hoogte. 
 
Heb je toch nog vragen? Neem dan zeker contact op met
maatschappelijk werker Aya via 03/780.58.47 of
socialedienst@snmh.be



VERFRAAIINGSPREMIE
= 750 EUR

 
 

 

Wij geven elke huurder die in 2020 moet verhuizen een
verfraaiingspremie van 750 EUR. Dit is een premie dat je kan
gebruiken voor bijvoorbeeld nieuwe gordijnen, verf,... kortom:
alles om je nieuwe woning te verfraaien. 
 
 
Let op: wij vragen wel om je bonnetjes van je uitgaven te bewaren
als bewijsmateriaal. Zo  controleren we of de premie effectief
werd gebruikt voor verfraaien van de woning. 

Bewaar kassatickets of facturen!  



VERHUISKOSTEN
= 2 OPTIES

 
 

 

OPTIE 1: 
- Je zorgt zelf voor de verhuis en organisatie ervan (je zoekt en
betaalt zelf een verhuisfirma/-lift, of je vraagt aan
familie/vrienden,... 
- Je krijgt een verhuispremie van 500 EUR.
- Je kan op zelfgekozen dag verhuizen. 
 
OPTIE 2:
- DE SNMH zorgt voor een verhuisfirma/-lift en betalen ook deze
kosten. 
- Je krijgt GEEN extra verhuispremie.
- Inladen en lossen van de verhuisdozen en meubels wordt
voorzien.
- Wij stellen zelf een planning op met de verhuisfirma zodat de
verhuis zo efficiënt mogelijk kan gebeuren.



GRATIS 
VERHUISDOZEN

 

 
 

 

We kunnen ons voorstellen dat iedereen heel wat spullen te
verhuizen heeft waar je uiteraard dozen voor zal nodig hebben.
 
De SNMH zal gratis verhuisdozen ter beschikking stellen zonder
waarborg. Je kan deze ophalen in het tijdelijk sociaal kantoor
(Peter Benoitpark 21) tijdens de openingsuren van onze
maatschappelijk werker. 



WAARBORG? 
= AANVULLEN 

TOT 635 EUR
 

 
 

 

Iedere huurder bij ons heeft uiteraard al een waarborg betaald. Bij
sommige is dat al aangepast aan de huidige wetgeving. Bij anderen die
al langer huren, is dit nog de oude huurwaarborg. 
 
Daarom vragen we bij de nieuwe woning om steeds de huurwaarborg
bij te passen tot het nieuwe bedrag van 635 EUR. 
De huurwaarborg wordt overgezet naar het nieuwe adres. 

HUURPRIJS?
= LAAGSTE VAN 

BEIDE HUURPRIJZEN
TOT VERHUIS

 

 
 

 

We gaan geen dubbele huur aanrekenen. De laagste huurprijs:  
deze van oude woning of deze van nieuwe woning wordt betaald tot
de effectieve verhuis! 



ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING

 

 
 

 

Verhuizen betekent op veel plaatsen je adres wijzigen, andere
contracten regelen voor nutsvoorzieningen, je internetprovider
verwittigen om alles in orde te krijgen op je nieuwe adres....het is heel
wat! 
 
Kom gerust langs in het tijdelijk sociaal kantoor om met Aya een
overzichtje te maken van wat er allemaal administratief nog moet
gebeuren. SNMH zorgt er ook voor dat nutsvoorzieningen op de
hoogte worden gebracht.



PLAATSBESCHIJVING
 

 
 

 

Er zal zowel een uittredende als intredende plaatsbeschrijving
gebeuren, we gaan echter GEEN kosten voor deze plaatsbeschrijving
aanrekenen aan de huurders. 
 
LET WEL: opzettelijke schade wordt wel aangerekend aan de huurder. 



TIJDELIJK 
SOCIAAL KANTOOR

SNMH

 
 

 

Onze maatschappelijke werker heeft een tijdelijk sociaal kantoor
in Peter Benoitpark 21. Op de openingsdagen kan je hier terecht voor
al je vragen, opmerkingen, verhuisdozen,.... 
 
 
Je kan Aya ook bereiken via  socialedienst@snmh.be of via
03/780.58.47. 
 
 
De openingsuren zullen telkens uithangen in de inkomhallen van de
blokken en aan het buurthuis. Kom zeker langs of maak een afspraak! 



 
 

 

JE NIEUWE WONING
...
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