
Beste huurder 
 
Intussen is dit al de 5de nieuws-
brief waarin we alle huurders wil-
len informeren over het reilen en 
zeilen van Kempisch Tehuis.    
 
Eerst en vooral willen we jullie in 
deze nieuwsbrief informeren over 
enkele sluitingsdagen naar aanlei-
ding van de aankomende feestda-
gen.  
 
Ook de winterpermanentie van 
onze onderhoudsdienst komt naar 
jaarlijkse gewoonte weer aan bod.  
 
Verder wordt het werk van een 
medewerker kort toegelicht onder 
de rubriek ‘medewerker in de 
kijker’.  
 
Vervolgens wordt ook de nieuwe 
naam van de  regionale focus-
groep voorgesteld.  
 
Verder worden er enkele weetjes 
voorgeschoteld, o.a. over een kor-
ting die u als invalide kan genie-
ten, wat u als huurder dient te ver-
zekeren, …  
 
Wist u trouwens dat Kempisch Te-
huis sinds kort een nieuwe voorzit-
ter heeft? U leest er meer over 
verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Tot slot mogen ook de nieuwbouw-
projecten zeker niet ontbreken. 
Het zal duidelijk maken dat Kem-
pisch Tehuis niet stil zit.  
 
Heeft u nog vragen of suggesties? 
U kan steeds contact opnemen 
met onze diensten via ons alge-
meen nummer T011 81 07 00 of 
via mail info@cvkt.be . 
 
Op vele vragen vindt u een ant-
woord op de website 
www.kempischtehuis.be. 
 
Veel leesplezier!  
 

 

Wegens de feestdagen zullen onze diensten gesloten zijn  

op de volgende dagen:  

   Donderdag 24 december 2015 (vanaf 15u00)    

   Vrijdag 25 december 2015 

   Donderdag 31 december 2015 (vanaf 15u00) 

   Vrijdag 1 januari 2016 

   Maandag 4 januari 2016 (namiddag)  

Via deze weg willen we jullie alvast fijne feestdagen wensen!  

Namens de directie en medewerkers van Kempisch Tehuis.  

Winterpermanentie 

Nieuwsbrie
f 

huurders 

December 2015 

Vanaf 1 november tot en met 1 maart voorziet on-

ze onderhoudsdienst een winterpermanentie voor 

dringende problemen met centrale verwarming en/

of sanitair.  

Tijdens deze periode is de onderhoudsdienst ook 

bereikbaar tijdens het weekend.  

Vrijdag: van 14u00 tot 18u00 

Zaterdag, zondag en feestdagen: van 09u00 tot 16u00  

U kan onze medewerkers contacteren op het nummer 011/81 07 20. U zal het 

probleem kunnen inspreken op een antwoordapparaat. Een medewerker neemt 

dan zo snel mogelijk contact met u op indien de klacht als dringend beschouwd 

wordt.  

Let wel! Enkel dringende klachten zullen meteen behandeld worden.  

 



Werknemer in de kijker  

 
Annemie Ceyssens is 60 jaar en werkt sinds 1976 
bij Kempisch Tehuis, wat maakt dat ze reeds 39 
jaar in dienst is en momenteel de langstwerkende 
kracht binnen Kempisch Tehuis is.  
Als medewerker van de dienst verhuring komt ze dagelijks in contact met zowel huurders als 
kandidaat-huurders. 
Velen onder jullie 
hebben zeker al con-
tact met haar gehad. 
 
Haar takenpakket 
bestaat voornamelijk 
uit het afhandelen 
van de bijwoningdos-
siers, de huuraan-

passing bij wijzigingen in de gezinssamenstelling, 
opvolgen van kandidatendossiers (o.a. keuzewij-
zigingen, actualisatie, …), …  
 

 
 

Bijwoning 

Als u wilt dat iemand komt bijwonen in uw huurwoning, moet u dit 
vooraf doorgeven aan onze diensten. Kempisch Tehuis gaat dan 
aan de hand van de wettelijke gegevens na of de inwoonst kan 
goedgekeurd worden.  
 
Na schriftelijke goedkeuring wordt de huurprijs herberekend. Het 
inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt opgeteld bij het 
gezinsinkomen. Uw nieuwe huurprijs wordt berekend op dit totale 
inkomen.  

Opgelet! Als de huisvestingsmaatschappij vaststelt dat er iemand is 
komen bijwonen, zonder dat u dit heeft aangevraagd 
en dus zonder goedkeuring van uw huisvestings-
maatschappij, dan spreekt men over domiciliefraude. 
In dit geval wordt de huur met terugwerkende kracht 
aangepast.  

Kandidatendossiers 

Als kandidaat-huurder kan u bij Annemie terecht 
wanneer u bijvoorbeeld uw keuzes wil aanpassen, 
wanneer u vragen hebt over uw kandidatendossier, 
wanneer u wil weten voor welke panden u in aanmer-
king komt, …  

Iedere kandidaat-huurder krijgt om de twee jaar actu-
alisatieformulieren in de bus. Ook met de afhandeling 

van deze dossiers helpt Annemie mee.  

Huuraanpassing bij wijziging gezinssamenstelling  
 
Wanneer één of meerdere gezinsleden of partners met een 
inkomen uw gezin verlaten, wordt uw huurprijs herberekend. 
Meld dit tijdig! Kempisch Tehuis kijkt dit na op de kruispunt-
bank. De eerste van de maand na de officiële adreswijziging 
wordt de huurprijs aangepast.  
 
Bij overlijden van  één van de bewoners, stuurt u een overlij-
densattest naar de huisvestingsmaatschappij. Dit attest wordt 
afgeleverd door uw gemeente. Indien het inkomen van de over-
ledene werd verrekend in uw huurprijsberekening, zal een aan-
passing van de huurprijs volgen. De nieuwe huurprijs zal in-
gaan op de maand na het voorleggen van de juiste documen-
ten.   

Bewonersbetrokkenheid 

In het najaar heeft alweer de tweede vergadering van de regionale focusgroep plaatsgevonden. In de vorige nieuwsbrief 
werd al aangehaald dat de groep zou beslissen over een nieuwe naam.  
 
Na een eerste brainstorm met de groep werden er heel wat steek-
woorden neergeschreven. Op basis hiervan heeft de sociale dienst 4 
voorstellen opgemaakt. Tijdens de tweede vergadering werden deze 
voorstellen onthuld en werd er overgegaan tot een anonieme stem-
ming.  
 
Het was een nek-aan-nek race maar uiteindelijk is er toch een win-
naar uit de bus gekomen. Vanaf nu zal de groep DIALOOG heten.  

 
 



Wist je dat…?  

… je als huurder het gebouw 

niet dient te verzekeren?  

Alle woningen van Kempisch Tehuis 
zijn momenteel verzekerd bij  de ver-
zekeringsmaatschappij Ethias.   
 
Kempisch Tehuis verzekert het ge-
bouw, waarbij de volgende risico’s 
worden gedekt: brand, elektriciteits-
schade, schade t.g.v. storm, hagel, 
sneeuw– of ijsdruk en water, en 
rechtsbijstand.   

Let op! Indien u met opzet schade 

aanbrengt moet u de schade wel zelf 
vergoeden.  
 
Dit moet u als huurder zelf verzeke-
ren:  

 Inboedel: alle huurders moeten 
hun inboedel laten verzekeren 
tegen brand! De inboedel zijn alle 
spullen in uw woning: meubels, 
schilderijen, tapijten, tv, …  
Alle aanpassingen aan de woning 
waarvoor u schriftelijke toestem-
ming kreeg van Kempisch Tehuis 
moet u in uw eigen brandverzeke-
ring laten opnemen.  
 

 Glasbreuk: het risico ‘glasbreuk’ 
is niet verzekerd via de polis van 
Kempisch Tehuis. We raden alle 
huurders aan dit risico zelf te ver-
zekeren via hun brandverzekering.  

… Kempisch Tehuis sinds kort een nieuwe voorzitter heeft?  

Na 14 jaren heeft Maurice Vanoevelen het voorzitterschap doorgegeven aan 
Ivette Leten. Vanoevelen blijft wel nog actief als ondervoorzitter. 

Tijdens de samenkomst van de raad van bestuur van 19 augustus, werd Ivette 
Leten verkozen tot voorzitter van Kempisch Tehuis. Tijdens haar openings-
speech prees Ivette Leten haar voorganger voor zijn sociale bewogenheid en 
andere kwaliteiten die hij heeft, waarmee hij zijn taak 
met uitstekend resultaat heeft volbracht. 

Ivette Leten woont in Hechtel-Eksel en zetelt sinds 
2013 in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur 
van Kempisch Tehuis als vertegenwoordiger van de 
gemeente Hechtel-Eksel. Aan het departement social 
work van de PXL Hogeschool is mevr. Leten coördina-
tor internationalisering en dienstverlening. 

… je korting krijgt op de huurprijs indien je 

66% RIZIV invalide bent?  

Als één van de gezinsleden invalide (66%) wordt, 
meldt u dit zo snel mogelijk aan Kempisch Tehuis. Er 
wordt gekeken naar de toestand op 1 januari van het 
lopende jaar.  U dient jaarlijks een nieuw attest te 
bezorgen!  
 
Vb. u bent vanaf september 2015 invalide (na 1 jaar 
primaire ziekte-uitkering). U bezorgt een recent attest 
voor 31.12.2015. U krijgt dan € 18,00 korting op de 
huurprijs voor het jaar 2016.  

 

Let op! Indien u invaliditeit hebt wanneer u op pensioen gaat, krijgt u een 
éénmalig attest. Wanneer u dit bezorgt, dient u de daaropvolgende jaren niets 
meer te bezorgen. De korting wordt u dan automatisch toegekend.  
 
Ook indien u invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid heeft voor onbepaalde 
duur, en ons hiervan een attest bezorgt, krijgt u de korting automatisch toege-
kend.  
 
U kan op de berekening nakijken of er al dan niet rekening werd gehouden met 
uw invaliditeit.  
 
(1) G. Ink. Gezinssamenstelling  Omg*  Geboren  Ptl*  Inv*  Relatie  Niet G. Ink.  

16.423,96    Jan Janssen               01/03/1980   N     J                      15.587,46  

          0,00   Mieke Maessen     13/11/1974   N     N      partner         0,00 

… Kempisch Tehuis werkzaam is 

in 11 gemeenten?  

Kempisch Tehuis beheert circa 3.000 
woningen/appartementen, en is 
daarmee zowat de grootste huiseige-
naar in Zonhoven, Houthalen-
Helchteren en Noord-limburg.  
 
De volgende gemeenten zijn aangeslo-
ten bij ons werkgebied: Bocholt, Bree, 
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Houtha-
len-Helchteren, Lommel, Meeuwen-
Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer en 
Zonhoven.  

… de onderhoudsdienst zo’n 10.000 werkbonnen per jaar afwerkt?  
 
In het jaar 2014 werkte de onderhoudsdienst 10.079 werkbonnen af. Hierbij kan 
er een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende rubrieken:  

 5.027 werkbonnen voor verhuizen;  

 1.278 werkbonnen voor het jaarprogramma; 

 3.774 werkbonnen voor meldingen/herstellingen.  
 
Voor het jaar 2015 wordt verwacht dat er zo’n 1.200 à 1.500 
werkbonnen meer zullen afgehandeld zijn.  
 
Het jaarprogramma omvat o.a. het vervangen van gasketels, 
schilderwerken, vervanging van opritten, plaatsen van keu-
kens, …  



Kempisch Tehuis zit niet stil…  

 

Nieuwbouwproject te 
Kaulille  
 

In Kaulille verhuurt Kempisch Tehuis sinds 
1 november 14 appartementen aan het Bel-
paireplein, plaatselijk gekend onder Bier-
kensveld.  
 
In de nieuwe verkaveling aan de Cooppalweg 
werd het Belpaireplein aangelegd waarrond 
de nieuwe appartementen gebouwd werden. 
Vijf appartementen zijn voorzien voor 65-
plussers. 

 
Benieuwd naar nog meer nieuwe projecten 
van Kempisch Tehuis? Neem dan zeker een 
kijkje op de website !  www.kempischtehuis.be  

Nieuwbouwproject te Wauberg (Peer)  
 

Op 1 november werden 9 nieu-
we appartementen in Peer 
Wauberg in gebruik genomen 
door de eerste huurders.  
 
Dit is het eerste project van 
Kempisch Tehuis in Wauberg. 
Het is gelegen vlak aan de 
kerk in de Saliestraat. Aan de 
achterzijde zijn er 5 
volkstuintjes ingericht waar-
voor wordt samengewerkt met 
Tuinhier (De volkstuinen van vroeger). De combinatie sociale huurwonin-
gen en volkstuinen is, bij ons weten, uniek in Vlaanderen.  

Nieuwbouwproject te Zonhoven  
 
 In Zonhoven is in maart 2015 de eerste 
fase van 20 woongelegenheden gestart 
van project Halveweg. De woningen zou-
den in de zomer van 2016 klaar moeten 
zijn. 
 
In het project zijn 4 appartementen voor-
zien voor drie personen met twee slaapka-
mers en 16 woningen met een tuintje met 
drie slaapkamers, voldoende om 5 perso-
nen te huisvesten. 

Nieuwbouw– en renovatieproject te Overpelt  
 
Sinds kort is bouwbedrijf Driessen gestart met het nieuwbouw– en renovatiepro-
ject aan de oude rijkswachtkazerne in Overpelt. Het project omvat 9 appartemen-
ten en 5 woningen. De bestaande rijkswachtkazerne wordt gerenoveerd tot 1 hal-
fopen woning en 4 appartementen.  

 
Naast de kazerne komt een nieuw ap-
partementsblok met nog eens 5 appar-
tementen. Hiervan worden de twee 
gelijkvloerse appartementen met 1 
slaapkamer voorbehouden voor 65-
plussers. In de tuin, waar de oude cel-
len en garages stonden, zullen 4 halfopen woningen komen. Achteraan, aan de 
kant van het treinspoor, komt een speciale geluidswerende tuinmuur.  
 
Als alles goed verloopt zou het project verhuurd worden in de loop van 2017.  

Contactgegevens 

Openingsuren kantoren       maandag: 09u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00 
        dinsdag / woensdag / donderdag: 09u00 - 12u00 
        vrijdag: gesloten  
 
Telefonische bereikbaarheid     maandag: 08u30 - 12u00 en 14u00 - 18u00 
        dinsdag / woensdag / donderdag: 08u30 - 12u00 en 13u30 - 16u00 
        vrijdag: 08u30 - 12u00  
          Telefoon  e-mail  
        Secretariaat   011 81 07 00   info@cvkt.be 
        Onderhoudsdienst  011 81 07 20 onderhoudsdienst@cvkt.be 
 
        Website   www.kempischtehuis.be  

Achterkant kazerne 


