
Beste huurder,
Wij hopen dat jullie allen in goede gezondheid zijn. En we 
danken jullie om de corona maatregelen zo goed op te vol-
gen. We begrijpen dat het niet altijd even gemakkelijk is. De 
dagen worden korter en donkerder. We hopen dat jullie moed 
kunnen putten uit kleine lichtpuntjes.

Graag brengen we jullie nog een laatste keer dit jaar op de 
hoogte van wat nieuws.
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                                     UITBREIDINGSSTRAAT 39 - 2850 BOOM
                                     TEL. 03/880.79.60
                                     INFO@GWRUPEL.BE

VIERMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN GOED WONEN RUPELSTREEK

Nieuwsbrief

NIEUWE COLLEGA
We stellen Luc Vervliet aan u voor.

Luc is een nieuwe collega voor onze techni-
sche dienst. Hij voert algemene controles uit 
in de gemeenschappelijke delen en rappor-
teert eventuele technische problemen en 
leefbaarheidsproblemen.

Hij voert de nodige onderhouds-, herstel-
lings- en schoonmaakopdrachten uit met 
het oog op het opnieuw verhuurbaar maken 
van leegstaande woningen.
Hierbij zorgt hij ook voor nieuwe naamplaat-
jes voor bel en brievenbus. Verder staat hij 
o.a. in voor de lampentoer en de postbede-
ling. De lampentoer betreft het nakijken van 
alle verlichting in de gemeenschappelijke 
delen.

Fluvius schakelt in 2021 op verschillende plaatsen over van energie-
arm gas naar energierijk gas. Mogelijk ontving je hierover een brief.
Moet je hier als huurder zelf iets voor doen? 
Neen, wij als verhuurder doen hiervoor het nodige.

Uitzondering: Je hebt een gastoestel dat geen eigendom is van 
Goed Wonen.Rupelstreek.
Bv.: een gasfornuis dat je zelf hebt aangekocht.

In dit geval moet je wel zelf even contact opnemen met Fluvius. 
Zij zullen dan de nodige informatie geven.

OPGELET SLUITINGSDAGEN
Wij zijn gesloten op volgende dagen:
- Donderdag 24 december 2020
- Vrijdag 25 december 2020
- Donderdag 31 december 2020
- Vrijdag 1 januari 2021

Het onthaal op woensdagvoormiddag blijft voorlopig ook gesloten.

Heeft u op één van deze dagen een DRINGENDE TECHNISCHE melding, 
dan kan u bellen naar de wachtdienst op het nummer: 016/27 14 74.

Probleem met de lift? Bel Technilift op het nummer: 0800/17 001
Op 21-22-23-28-29-30 december zijn wij enkel telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u. 

Het onthaal op 
woensdagvoormiddag blijft 

voorlopig ook gesloten.

Volg ons op Facebook

WIJZIGING INTERN HUURREGLEMENT
We krijgen regelmatig aanvragen van huurders die wensen te verhuizen. Vaak zonder grondige reden. 
Voortaan zullen wij een vergoeding aanrekenen aan huurders die een aanvraag doen zonder grondige reden.

GRONDIGE REDENEN:      NIET GEGRONDE REDENEN:
- Wijziging rationele bezetting    - Dichter bij familie willen wonen
- Medische reden        - Andere regio willen wonen
             - Leefbaarheidsproblemen

Een huurder die verhuist, heeft verplicht een maand tijd om zijn verhuis te doen.
Hierdoor verliezen wij al zeker 1 maand huurinkomsten. Bovendien geven deze mutaties bijkomend 
administratief werk voor inschrijving, opvolging, toewijzing, opstellen huurovereenkomst, opmaak 
plaatsbeschrijvingen betrek en vertrek.

WE REKENEN EEN VERGOEDING
• voor alle nieuwe inschrijvingen als kandidaat-huurder 50 euro,
• bij toewijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 euro.

De kandidaat-huurder die zich reeds inschreef zal dus nog enkel een vergoeding moeten betalen 
bij een eventuele toewijzing.

VERWARMINGSINSTALLATIES
Goed Wonen.Rupelstreek heeft een nieuw onderhoudscontract afgesloten
Voor de collectieve installaties werken we samen met firma Engie Cofely.
• Uitbreidingsstraat 29 en 32
• Kruiskenslei 86 en 88
• Uitbreidingstraat 23 en Populierenlaan 41
Voor de overige gebouwen, met individuele installaties, werken we samen 
met de firma Van Den Branden-Marynen

Schiftingsvraag; hoeveel juiste antwoorden zal GWR vóór 31/01/2021 (afsluiten wedstrijd) ontvangen?

De winnaar zal persoonlijk worden verwittigd.

Bezorg ons uw antwoorden (gebruik hiervoor enkel onderstaande antwoordstrook) via onze brievenbus 
(Uitbreidingsstraat 39  Boom) samen met uw gegevens (naam en adres). 
U mag dit strookje ook deponeren in de Goed Wonen brievenbussen die in verschillende van onze gebouwen 
hangen. Deze worden op regelmatige tijdstippen leeggemaakt door onze medewerkers.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................................................................
  Neemt deel aan de gratis prijsvraag voor huurders en geeft hierbij de toestemming dat bovenstaande 
  gegevens gebruikt worden in het kader van de verwerking van deze prijsvraag.

 Antwoord: .................................................................................... %
  
 Goed Wonen zal ......................................................................  juiste antwoorden ontvangen vóór 31/01/2021. (schiftingsvraag)

NEEM DEEL AAN ONZE WEDSTRIJD 
EN WIN EEN LEUKE PRIJS
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Verschillende huurders vonden de oplossing van onze puzzel. 
Mijnheer Goyvaerts zat het dichtst bij de schiftingsvraag en won een boekenbon. 
Wij wensen hem veel leesplezier!

DE  VRAAG:

Om recht te hebben op een huurherziening dient jouw huidig inkomen 
lager te liggen dan het referentie-inkomen.  Hoeveel % lager?

	 10 %
	
	 20 %

	 30 %



PROJECT IN DE KIJKER
Kerkstraat 2-4, Rumst

Op 17 november 2020 werd een nieuw project op-
geleverd. Namelijk Kerkstraat 2-4, in het centrum van 
Rumst. Dit is ons eerste nieuwbouwproject in de deel-
gemeente Rumst.

Het project kwam tot stand in nauw overleg met de 
gemeente Rumst. Het past dan ook volledig in de visie 
van de gemeente.

Het project omvat 7 appartementen met 1 slaapkamer. 
De 3 appartementen op het gelijkvloers zijn voorbe-
houden voor de doelgroep 65+. En dan zijn er nog 4 
duplexappartementen op de 1ste en 2de verdieping.
Achter het gebouw werd ook een gemeenschappelijke 
parking voorzien.

In het voorjaar van 2021 zullen de eerste huurders hier 
hun intrek nemen.

PLATFORMLIFT
We  merken op dat steeds meer 
huurders gebruik maken van mobiele 
scooters om zich te verplaatsen. 
Bij nieuwbouwprojecten worden er 
scooterbergingen met oplaadpunten 
voorzien. In de bestaande gebouwen 
is dat minder evident. Maar ook daar 
zoeken we naar oplossingen. 

Zo ook in de Antwerpsestraat 443-447. 
In de ruime kelder van dit gebouw is 
er voldoende plaats om een scooter-
berging te voorzien. Maar we stelden 
vast dat de kelder niet toegankelijk 
was voor scooters. En dat het voor de 
huurders ook bijzonder lastig was om 
de kelder met hun fiets te bereiken.

Daarom hebben wij geïnvesteerd in 
een platformlift. Deze bevindt zich aan 
de kelderingang langs de zijde van 
huisnummer 443.

Deze lift zorgt ervoor dat de 64 huur-
ders van dit appartementsgebouw de 
kelder veel makkelijker kunnen berei-
ken met een scooter of met een fiets.

Met éénvoudig bedieningspaneel

OPRICHTING ASTER
Op maandag 26 oktober 2020 ondertekende Goed Wonen.
Rupelstreek, samen met 39 andere Vlaamse sociale huisves-
tingsmaatschappijen, de oprichtingsakte van de coöperatie-
ve vennootschap ASTER.

ASTER is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappijen (VVH).

• Investering van 231 miljoen euro over 4 jaar,
• installatie van 647.767 zonnepanelen,
• op 58.433 gebouwen, 
• goed voor een jaarlijkse productie van 207.286 MWh   
 per jaar. 

Goed Wonen.Rupelstreek heeft niet lang moeten nadenken om mee in ASTER te stappen.  We gaan 
de volgende jaren de daken van onze woningen voorzien van zonnepanelen. Zo werken we niet al-
leen mee aan een beter klimaat. Maar laten we onze huurders ook besparen op hun energiefactuur.

DE ZON SCHIJNT IMMERS VOOR IEDEREEN.

Er werden alvast 56 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ons kantoor en werkhuis.
Deze zullen ons energieverbruik grotendeels compenseren.

BIJKOMENDE APPARTEMENTEN
Niet alleen de appartementen in de Kerkstraat 2-4 zullen bin-
nenkort verhuurd worden.
We hebben nu ook nog enkele appartementen die beschik-
baar komen op volgende adressen:

Blauwstraat 65 – 2850 Boom
1 appartement met 1 slaapkamer en 
1 appartement met 2 slaapkamers.
In dit gebouw is een lift aanwezig.

Oude Baan 2 – 2840 Rumst (Terhagen) 
Op het gelijkvloers is er een appartement met 3 slaapkamers. 
Het appartement op de 1ste verdieping heeft 2 slaapkamers. 
En tenslotte is er nog een appartement met 1 slaapkamer op 
de 2de verdieping.
De gevel van dit gebouw werd pas vernieuwd met nieuwe 
crepi. Er worden ook nog enkele parkeerplaatsen en een fiet-
senstalling voorzien.

 Voor en na 

TELEFOONCENTRALE
Sinds 2 december 2020 maken wij gebruik van een nieuwe, 
digitale, telefooncentrale.  Voor ons een hele verandering.

Maar voor jullie blijft alles hetzelfde, buiten één kleine verandering.  
Wanneer jullie de algemene nummer 
bellen, krijgen jullie nu een keuzemenu.

Keuze 1: huuradministratie – deze dienst   
   omvat de dienst klantenwerking  
   en de dienst boekhouding.

Keuze 2:  technische dienst

Keuze 3:  sociale dienst

Keuze 4:  andere

Wij blijven ook bereikbaar op onze 
rechtstreekse telefoonnummers.

HUURPRIJSHERZIENING
Als je huidige inkomen lager ligt dan het bedrag dat 
we gebruikten op de berekening dan kom je misschien 
in aanmerking voor een huurprijsherziening.  

Je kan het hele jaar door een 
herziening aanvragen door 
ons het inkomen van alle ge-
zinsleden van de laatste drie 
maanden te bezorgen.  We 
hebben hiervoor je loonfi-
ches (belastbaar inkomen 
moet er op staan), attesten 
van werkloosheid, attesten 
van mutualiteit, … nodig.  

Het huidig inkomen dient 20% lager te liggen dan het 
referentiejaar. Als dat zo is, krijg je een aanpassing van 
de huur voor 3 maanden.

Ga je op pensioen? Contacteer ons zodat we kunnen 
nakijken wat je moet bezorgen.

De huurprijsherziening gaat in op de eerste van de 
maand nadat we je aanvraag hebben ontvangen. Onze 
regelgeving voorziet geen mogelijkheid om een huur-
prijsherziening met terugwerkende kracht toe te staan.  
Contacteer ons dus zo snel mogelijk. 
Liefst via het e-mailadres: huurprijs@gwrupel.be.

OPGELET: Je ontving een overschrijvingsformulier 
‘bestendige opdracht’ met daarop het nieuwe 
bedrag van de huur. Bij het doorgeven aan de bank: 
zeker vermelden dat het een wijziging betreft van 
het bedrag!


