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Beste bewoners,
Wist u dat WoninGent ook garageboxen
en autostaanplaatsen verhuurt? Bent u
op zoek naar een betaalbare parkeerplek
in uw buurt? Dan bekijken wij graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Wij hebben nu een tarieflijst voor dit
soort van herstellingen gemaakt. Het
voordeel voor u? U weet op voorhand
wat de herstelling gaat kosten als u die
door WoninGent laat doen.

Tarieflijst herstellingen
ten laste van de huurder
Kent u de klusjesdiensten al?

Wist u trouwens dat er klusjesdiensten
bestaan die aan een voordelig tarief herstellingen uitvoeren? Wij geven u een
overzicht van de belangrijkste klusjesdiensten en de voorwaarden.
Tot slot leest u op de laatste pagina de
openingsuren van onze balies en onze
sluitingsdagen dit voorjaar.
Veel leesplezier!

Een garage of autostaanplaats huren?

Karin Wouters - Algemeen directeur
Tom Balthazar - Voorzitter

Verantwoordelijke uitgever: Tom Balthazar, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent

Zoals u weet staat u als huurder in voor
bepaalde (kleinere) herstellingen in uw
woning. Dit zijn de zogenaamde herstellingen ten laste van de huurder. Veel
huurders vragen aan WoninGent of wij
die herstellingen kunnen uitvoeren. Wij
doen dit met veel plezier voor u.

Een garage of autostaanplaats huren?
WoninGent heeft ondergrondse
parkeergarages in veel van onze
gebouwen. In verschillende wijken
hebben wij ook garageboxen en nietoverdekte staanplaatsen voor auto’s.
Wist u dat alle sociale huurders in de
wijk deze garageboxen of parkeerplaatsen kunnen huren?
Zoekt u een betaalbare parkeerplek
voor uw wagen in uw buurt? Neem
dan zeker contact op! Onze medewerkers bekijken graag met u welke
garageboxen en staanplaatsen er in
uw wijk te huur zijn.

Interesse?

 09 235 99 68
(elke werkdag 13u - 16u)



myriam.mounir@woningent.be

Of kom langs in onze kantoren:
Waar? Kikvorsstraat 113, 9000 Gent
Wanneer? Maandag t.e.m. donderdag
tussen 8.30 - 11.30u
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Nieuw zitmoment in wijk Scheldeoord /
Scheldestraat / Dendermondsesteenweg
Vorig jaar verhuisde het zitmoment
van de wijkmonitor voor de bewoners
van
het
Scheldeoord/
Scheldestraat / Dendermondsesteen
-weg naar het Welzijnsbureau in de
Wittemolenstraat.
Omdat deze locatie voor veel bewoners te ver bleek, verhuist het zitmoment terug naar een dichtere
plek in de wijk.
Vanaf 27 april 2016 vindt het zitmoment plaats in het Buurthuisje aan
de Wolterslaan 16. Daar kunnen de
bewoners van het Scheldeoord, de
Scheldestraat en de Dendermondsesteenweg elke tweede en vierde
woensdagvoormiddag
van
de
maand terecht bij hun wijkmonitor
Jelena Uytterhoeven.

Nieuwe locatie zitmoment vanaf
27 april 2016:
Waar? Wolterslaan 16
Wanneer? 2de en 4de woensdag van de
maand van 9:00 - 11:30
Contactinformatie wijkmonitor Jelena
Uytterhoeven:
 09 235 99 83
 jelena.uytterhoeven@woningent.be

Verboden op het dak te lopen
We herinneren alle bewoners eraan dat het ten
strengste verboden is voor onbevoegden om op het
dak van de appartementsgebouwen te lopen! Dit is
gevaarlijk! U mag niet op het dak komen om bijvoorbeeld foto’s te nemen of om de hond uit te laten …
Het dak betreden mag u alleen in noodsituaties, zoals
bij brand, als de evacuatierichtlijnen dit voorschrijven.
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Zo voorkomt u verstoppingen
We krijgen regelmatig meldingen van
bewoners dat de leidingen verstopt
zijn. Een ophoping van vet of afval is
vaak de boosdoener. Wist u dat u in
dat geval als bewoner de ontstopping
én de schade zelf moet betalen?
Met deze tips kunt u verstoppingen
gemakkelijk vermijden!
 Werp

nooit natte doekjes,
maandverband, tampons, pampers, kattenbakvulling, etensresten … in het toilet.

 Giet nooit olie, soep, saus, frituur-

vet of andere vetten in het toilet
of de gootsteen.
Wist u dat u frituurolie altijd naar
het recyclagepark of naar een officieel inzamelpunt moet brengen?
Zo kan u in sommige grootwarenhuizen frituurolie deponeren in
speciale containers.

TIP!

het kan ook de leidingen verstoppen.
 Spoel uw douche en gootsteen na

elk gebruik tot alle zeepresten
weggespoeld zijn. U doet dit het
best met warm water. Zeepresten
in de leidingen gaan samenplakken. Dit veroorzaakt verstoppingen.
 Gebruik een zeefje om etensres-

ten en haren tegen te houden. Dit
kan u eenvoudig kopen in een doe
-het-zelfzaak of in de supermarkt.
 Reinig de lavabo, het bad, de dou-

che en de gootsteen met de juiste
schoonmaakmiddelen.
Gebruik
geen bijtende producten.

 U hebt uw woning geschilderd en

er is verf over? Breng de verfresten dan naar het recyclagepark.
Giet de verf niet weg. Dit is niet
alleen schadelijk voor het milieu,

Natte doekjes, maandverband, pampers, frituurvet … horen niet in het
toilet.
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Eerste afvalsorteerpunten van IVAGO
geopend
Hebt u al gehoord van afvalsorteerpunten? Een afvalsorteerpunt bestaat uit ondergrondse afvalcontainers waar mensen via een bovengrondse zuil hun afval in werpen. Er
is een aparte zuil voor restafval,
PMD, GFT, papier/karton en glas.
Alleen de omwonenden kunnen de
sorteerpunten gebruiken. Zij hebben
een IVAGO-kaart waarmee ze de sorteerpunten kunnen openen. Ze betalen volgens de hoeveelheid en het
soort afval dat ze aanbieden. Op die
manier hebben ze geen gele of blauwe vuilniszakken meer nodig.

sorteerpunt geïnstalleerd.
Als de test in de Jubileumlaan en de
Vincent Evrardlaan goed verloopt, zal
IVAGO nog meer sorteerpunten installeren. Ze zullen dit niet alleen
doen voor gebouwen van WoninGent, maar ook voor private gebouwen of gebouwen van de andere sociale huisvestingsmaatschappijen.
Meer informatie? www.ivago.be of
09 240 81 11

Het afvalsorteerpunt ligt op wandelafstand van het gebouw. Gebouwen
met afvalsorteerpunten hebben dus
geen afvallokalen en afvalcontainers
meer in het gebouw zelf. Dit helpt
mee aan een betere brandveiligheid.
In maart installeerde IVAGO haar
eerste drie afvalsorteerpunten als
test. Als locatie voor dit testproject
werden enkele gebouwen van WoninGent gekozen. Aan de Jubileumlaan zijn er twee sorteerpunten en
ook in de Vincent Evrardlaan is een

Enkele bewoners van de Jubileumlaan proberen het afvalsorteerpunt uit tijdens de plechtige opening op 12 maart 2016.
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Een vaste tarieflijst voor herstellingen
ten laste van de huurder
Wat is een herstelling ten laste
van de huurder?
Een aantal herstellingen aan uw woning moet WoninGent uitvoeren. Dit
betekent dat WoninGent ervoor
zorgt dat de herstellingen gebeuren
en dat WoninGent deze herstellingen
ook betaalt. Meestal zijn dit herstellingen als gevolg van normale slijtage, ouderdom of overmacht.
Sommige herstellingen aan uw woning zijn ten laste van de huurder.
Dit betekent dat u ze moet (laten)
uitvoeren. U moet die herstellingen
ook zelf betalen.
Het zijn dikwijls kleinere herstellingen, zoals bijvoorbeeld een kapotte
lamp, een verloren sleutel of een
verstopte spoelbak ... Ook als er iets
kapot gaat omdat u het slecht hebt
onderhouden, moet u de herstelkost
betalen.
Bent u niet zeker of een herstelling
door u of door WoninGent moet gedaan worden? Dan kan u onze technische dienst contacteren:
 09 235 99 55
 beheer@woningent.be.

WoninGent heeft ook een ‘Technisch
zakboekje voor de huurder’ gemaakt. In dit boekje zal u een overzicht vinden van welke herstellingen
voor WoninGent zijn en welke herstellingen u als huurder zelf moet
(laten) doen en betalen. U mag dit
boekje binnenkort in uw brievenbus
verwachten.

Wie kan een herstelling ten laste van de huurder uitvoeren?
Moet er in uw woning een herstelling
gebeuren die ten laste is van de
huurder? Dan hebt u drie keuzes:
1. U doet de kleine herstellingen
zelf. Dit mag als u kan bewijzen
dat u de nodige technische kennis hebt. In sommige LDC (Lokale
Dienstencentra van OCMW Gent)
is er een klusjesdienst.
2. U laat de herstellingen door
iemand anders uitvoeren en
betaalt dit zelf. De werken mogen
uitgevoerd worden door een vakman, door het OTC (Opleiding- en
Tewerkstellingscentrum
van
OCMW Gent) of door leerwerkplekken. Voor gas-, water- en
elektriciteitsleidingen is de uitvoe6

ring door een vakman verplicht.
3. U kan in sommige gevallen de
herstelling door WoninGent laten
uitvoeren. U betaalt WoninGent
voor deze herstelling. WoninGent
rekent de kostprijs van de herstelling aan. U kan deze kostprijs vanaf nu op voorhand bekijken in de
tarieflijst van WoninGent.

Wat is de tarieflijst?
Veel bewoners vragen aan WoninGent om deze herstellingen ten laste
van de huurder te doen. Ze vinden
dit gemakkelijker, want voor verschillende herstellingen kunnen ze bij
WoninGent op één adres terecht.
Wij doen dit graag voor u. Maar we
merken ook dat bewoners vaak niet
goed op de hoogte zijn van de kostprijs van deze herstellingen. Wanneer ze achteraf de factuur krijgen,
zijn ze verrast. Daarom heeft WoninGent een tarieflijst opgesteld. In deze
tarieflijst vindt u de kostprijs van elke
herstelling ten laste van de huurder
die WoninGent doet.

 U kan op voorhand de kostprijs

voor de herstelling vergelijken. Zo
kan u een overwogen keuze maken om de herstelling te laten
uitvoeren door WoninGent, door
een andere vakman of door een
erkende klusjesdienst.

Ook voor schade bij uitgaande
plaatsbeschrijvingen.
Verhuist u naar een andere woning?
Dan gaat er voor u vertrekt een
uitgaande plaatsbeschrijving door.
We bekijken dan of u schade hebt
aangebracht aan de woning in de
periode dat u er woonde.
Stellen we tijdens die plaatsbeschrijving vast dat u schade hebt veroorzaakt aan de woning en dat u die
schade nog niet hebt hersteld? Dan
zal WoninGent de schade op uw
kosten herstellen. Dit gebeurt aan de
hand van de tarieflijst. Dit betekent
dat u vanaf nu direct weet welke
herstellingskost u zal moeten betalen. Op die manier zal u ook sneller
uw waarborgafrekening ontvangen.

Een tarieflijst voor herstellingen
heeft voor u verschillende voordelen:
 U kent op voorhand de kostprijs

van de herstelling.
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Hoe werkt de tarieflijst?

of een herstelling naar aanleiding
van een uitgaande plaatsbeschrijving (UPB).

In het midden van dit bewonerskrantje vindt u de tarieflijst terug.
Hou die goed bij! U kan de tarieflijst
ook op elk moment raadplegen op
onze website www.woningent.be.

 In de derde kolom leest u hoe de

Hoe moet u de tarieflijst lezen?

 In de laatste kolom leest u de een-

 In de eerste kolom staat een over-

zicht van de werken. De werken
staan alfabetisch gerangschikt.
 In de tweede kolom leest u om

welk type herstelling het gaat. Het
kan gaan om een herstelling ten
laste van de zittende huurder (TLV)

eenheidsprijs berekend wordt. Het
kan gaan om een prijs per stuk (ST)
of een forfaitaire prijs (FF).
heidsprijs. Dit is wat u moet betalen. In deze prijs zitten de materiaalkost en de kost van de werkuren. De prijs is inclusief 6% btw.
De prijzen in de tarieflijst 2016
gelden voor het jaar 2016. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Kent u de klusjesdiensten?
Voor een aantal kleine klusjes en
herstellingen in uw woning kan u een
beroep doen op een klusjesdienst.

Meer informatie kan u krijgen bij de
verschillende klusjesdiensten. Op de
volgende pagina geven we u een
overzicht van enkele klusjesdiensten.

Deze klusjesdiensten zijn vaak goedkoper. Ze werken soms ook met sociale tarieven. Contoleer op voorhand
volgende zaken:
 Niet alle klusjesdiensten voeren

dezelfde soort klusjes uit. U doet
dus het beste navraag wat wel en
wat niet kan.
 Bij sommige klusjesdiensten moet

u aan bepaalde voorwaarden voldoen.
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Overzicht Karwei– en klusjesdiensten
 Karwei– en klusdienst

OCMW Gent:

 Krijgt u steun van OCMW Gent? Neem dan con-

tact op met uw maatschappelijk werker bij het
welzijnsbureau van OCMW Gent. Uw maatschappelijk werker doet voor u de aanvraag.
 Krijgt u geen steun van OCMW Gent? Dan
neemt u zelf contact op:
 09 266 97 97
 Leerwerkplekken@ocmwgent.be
 www.ocmwgent.be

 Klusjesdienst Bond

Moyson:

 Klusjesdienst Familie-

zorg Oost-Vlaanderen:

 

09 333 55 00

 www.bondmoyson.be/ovl
 Enkel voor mensen die zelf geen fysieke inspanningen meer kunnen leveren.
 

09 225 78 83
of vul het aanvraagformulier via de website in
 www.familiezorg.be

 Voor mensen die zelf geen klusjes kunnen uit-

voeren.
 Klusjesdienst Familie-

hulp vzw:

 

09 225 37 63

 gent@familiehulp.be

 www.familiehulp.be
 Voor mensen die zorgbehoevend zijn
 Klusjesdienst Solidari-

teit voor het gezin:

 

078 05 51 00

 www.solidariteit.be
 Voor inwoners van Gent ouder dan 70 jaar die
zelf niet in staat zijn de werken uit te voeren.
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Problemen met uw cv-ketel of gasboiler? Vraag hulp aan een erkend vakman!
Veel woningen en appartementen hebben een
eigen ketel voor de centrale verwarming (cv)
op gas. Soms is er ook een aparte gasgeiser
(boiler) voor warm water.
Zijn er problemen met uw cv-ketel of gasboiler? Voer dan nooit zelf werken uit aan het
toestel!
 Dit is gevaarlijk.
 U kan het toestel nog meer beschadigen.

Veroorzaakt u zelf schade aan uw cv-ketel of
gasboiler? Dan moet u de herstellingskosten
betalen.
Werken aan een cv-ketel of gasboiler moeten
altijd gebeuren door een erkend vakman.



Bij een verwarmingsketel of geiser op gas is
een goede ventilatie heel belangrijk! Er moet
voldoende zuurstof bij het toestel kunnen. Zo
voorkomt u CO-vergiftiging. Zet ook geen
brandbare voorwerpen in de buurt van het
toestel:
 Plaats geen brandbare voorwerpen in een

zone van 60 cm rond het toestel.
 Gebruik de kast voor de verwarmingsketel

niet als bergruimte.
 Plak de verluchtingsroosters in de deur en in

de muur nooit af.
 Zorg dat het toestel gemakkelijk bereikbaar

is voor de vakman als er herstellingen moeten gebeuren.


10

9 nieuwe woningen in Gentbrugge

IP!

In de De Guchteneerestraat in
Gentbrugge bouwde WoninGent
negen ruime eengezinswoningen
voor sociale verhuring.
Er zijn vier woningen met vier
slaapkamers, drie woningen met
drie slaapkamers en twee woningen met twee slaapkamers.
Alle woningen hebben ook een
leuk tuintje. Begin april trokken
de eerste bewoners in hun nieuwe woningen.

Welkom aan onze technische balie
Kent u onze technische balie al? U
kan er terecht met uw technische
vragen:

Openingsuren technische balie:
Elke vrijdagvoormiddag van 8.30u tot
11.30u



Melden van een technisch probleem of defect in uw woning.



Vragen over het onderhoud van
uw woning of gebouw.



Vragen over een herstellingsfactuur.

U kan natuurlijk ook nog altijd bellen
of mailen met uw technische vragen:



Informatie over uw voorschot of
afrekening huurlasten.

 09 235 99 55

Adres:
Kikvorsstraat 113, 9000 Gent

 beheer@woningent.be.
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Sluitingsdagen voorjaar 2016
WoninGent is gesloten op volgende dagen:
 Donderdag 5 en vrijdag 6 mei 2016
 Maandag 16 mei 2016
Voor dringende technische problemen, kan u tijdens deze sluitingsdagen bellen naar onze technische dienst op het nummer 09 235 99 55.

Openingsuren balies


Balie verhuurdienst:
Waar?
Wanneer?



Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)
Maandag: 8.30 u - 11.30 u
Dinsdag: 8.30 u - 11.30 u
Woensdag: 8.30 u - 11.30 u
Donderdag: 8.30 u - 11.30 u
Op afspraak (09 235 99 60)

Technische balie:
Waar?
Wanneer?
Bus en tram:

Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)
Vrijdag: 8.30 u - 11.30 u

21

Halte Rerum Novarumplein

5

Halte Salamanderstraat

CONTACTGEGEVENS WONINGENT:
Onderhoud en herstellingen: 09 235 99 55
Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60
Ondersteunende diensten: 09 235 99 00
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