
Terugdringen HUURACHTERSTAL – nieuw vanaf 2016 

De raad van bestuur heeft op 8 december 2015 beslist om administratiekosten aan te 

rekenen voor het versturen van rappelbrieven voor huurachterstal.  

 

Dit is € 8 voor een gewone brief / € 15 voor een aangetekende brief. 

Daarnaast kan de raad bij langdurige huurachterstal beslissen tot het verhogen van de 

achterstal met 10% zoals contractueel bepaald in artikel 11 van de huurovereenkomst. 

Het tijdig betalen van uw huur is nog steeds uw beste en goedkoopste garantie voor uw 

woonzekerheid. 

DOMICILIEFRAUDE – RAPPEL 2016 

(het inwonen van niet aangegeven personen) 

Beste Huurder, 

Volgens het huurcontract dient iedere huurder ons de wijzigingen aan zijn gezinssituatie te 

laten weten: 

Art. 9. De huurder bestemt de woning tot zijn hoofdverblijfplaats en laat zich inschrijven in 

de bevolkingsregisters van de gemeente waar de woning ligt. Hij is ertoe gehouden om de 

woning, in voorkomend geval samen met zijn minderjarige kinderen, effectief te betrekken.  

Iedere wijziging van de samenstelling van de bewoners die de woning op duurzame wijze 

bewonen, moet binnen een maand aan de verhuurder schriftelijk worden meegedeeld. 

Aktie te ondernemen door de huurder * 

Bijwonen van partner,  opnieuw inwonende kinderen, …  iedereen die (nog) niet 

gedomicilieerd is op uw adres doch er wel op regelmatige basis woont. 

Wie in het voorkomend geval is, dient dit onmiddellijk aan te geven 051/30.25.45 of 

info@demandelbeek.woonnet.be of per post. 

* Indien u van oordeel bent dat alles in orde is dan dient u niets te doen. Is het voor u niet 

duidelijk neem dan contact op met onze diensten 051/30.25.45. 

Aktie door De Mandelbeek 

Krijgen wij nadien meldingen binnen dan zullen er de nodige onderzoeken ter plaatse voor 

gebeuren. Bij vaststelling van inbreuken zal de huurprijs terugwerkend worden aangepast en 

dit verhoogd met de bijkomende boetes. 

Indien vereist zullen politionele diensten of de inspecteur van de afdeling toezicht worden 

ingeschakeld.   


