
Beste huurder 
 
 
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien 
we u van een nieuwe nieuwsbrief 
in december.   
 
In deze editie staan we stil bij en-
kele wetswijzigingen die van 
kracht zijn sinds 1 maart 2017.  
 
Vervolgens stellen we opnieuw 
een dienst in de kijker. Ditmaal is 
het een medewerker van een 
dienst waar elke huurder wel eens 
mee in contact komt, nl. de onder-
houdsdienst.  
 
Ook in 2017 zat Kempisch Tehuis 
weer niet stil. We stellen in deze 
nieuwsbrief één van de vele 
nieuwbouwprojecten voor.  
 
Verder willen we u enkele simpele 
tips geven om uw energiefactuur 
onder controle te houden.  
 
Tot slot kan u nog enkele sluitings-
dagen en de jaarlijkse winterper-
manentie op de achterkant van 
deze nieuwsbrief terugvinden.  
 
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!  
 

December 2017 

Nieuwsbrie
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Wetswijzigingen 
Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels van kracht in de sociale huurwetgeving.  
 
Een van deze nieuwe regels die minister Homans oplegt, gaat over de duurtijd 
van sociale huurcontracten. Alle huurders die na 1 maart 2017 een contract met 
een sociale huisvestingsmaatschappij aangaan, krijgen een contract dat na 9 
jaar met 3-jarige periodes kan verlengd worden. Huurders die voor 1 maart 2017 
een contract afsloten, hebben een contract van onbepaalde duur. Ook als de 
zittende huurders ruilen naar een 
andere woning, behouden zij dit 
contract van onbepaalde duur.  
 
Een andere wetswijziging gaat over 
de onderbezetting van woningen. 
Hierdoor zal een huurder met een 
contract van onbepaalde duur die 
te groot woont (onderbezet), moe-
ten verhuizen naar een kleinere 
woning van Kempisch Tehuis  of 
een onderbezettingsvergoeding 
moeten betalen. 

Wanneer woon je 
onderbezet?  
 
Een woning wordt als onderbezet 
beschouwd als het verschil tussen 
het aantal slaapkamers en het 
aantal personen groter is dan 1. 
 
Voorbeeld: Een koppel in een vier-
slaapkamerwoning woont onder-
bezet en zal kleiner moeten gaan 
wonen. 4 slaapkamers - 2 perso-
nen = 2 (dit is groter dan 1, dus 
onderbezet)  

Inschrijven voor een 
kleinere sociale wo-
ning 
 
De huurder die in een te grote woning 
woont, kan zich inschrijven bij Kem-
pisch Tehuis voor een kleinere woning. 
De huurder kan zijn voorkeur aange-
ven voor een bepaalde gemeente, be-
paalde wijken, type woningen...  

Aanpak? 
 
Kempisch Tehuis maakt momen-
teel intern afspraken, maar zal de 
huurders waarover het gaat in het 
voorjaar individueel contacteren. 
We zullen ons eerst richten op de 

onderbe-
zetting in 
woningen 
met 4, 5 en 
6 slaapka-
mers. 

Onderbezettingsver-
goeding 
 
Gaat de huurder tweemaal niet in op 
een aanbod van een kleinere sociale 
woning moet Kempisch Tehuis per 
kamer te veel een maandelijkse ver-
goeding aanrekenen.  
 
Voorbeeld: Een koppel in een vier-
slaapkamer woning heeft twee slaap-
kamers te veel (4-2 = 2 > 1), terwijl ze 
er maar 1 extra mogen hebben. Dus 
moeten ze voor 1 slaapkamer een 
maandelijkse vergoeding betalen. 



Dienst in de kijker: onderhoudsdienst 

Johan Nijs is 50 jaar en is sinds 2015 tewerkgesteld bij Kempisch Tehuis 
als diensthoofd van de onderhoudsdienst. Als diensthoofd is hij verant-
woordelijk voor 6 bedienden en 21 vaste arbeidskrachten.  
 

Elke huurder heeft ongetwijfeld al eens contact gehad met de onder-
houdsdienst om een technische melding door te geven. De bedienden 
noteren uw melding, waarna de arbeiders ter plaatse komen om het pro-
bleem op te lossen.  
 

In eerste instantie hebben de huurders contacten met de medewerkers 
van de onderhoudsdienst. Indien er verdere problemen blijken te zijn, 
wordt de hulp van Johan ingeschakeld.  
 
Om een zicht te krijgen op de werking van de onderhoudsdienst, lichten 
we enkele deelwerkingen van de dienst toe:  

Plaatsbeschrijvingen 
 

Bij elke verhuis wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. 
Hierbij wordt de toestand van de woning nauwkeurig geno-
teerd.  
 

Maandelijks voert de onderhoudsdienst  gemiddeld een  
20-tal plaatsbeschrijvingen uit.   

Voorcontroles 
 

Sinds januari 2016 voert het Kempisch Tehuis gratis voor-
controles uit in elke woning die opgezegd wordt.   
 

Tijdens deze voorcontrole wordt de algemene toestand 
van de woning nagekeken.  De belangrijke zaken die in 
orde gebracht moeten worden, voor het einde van het 
contract, worden genoteerd.  
 

Verder krijgt men nog een algemene checklist mee met 
heel wat aanwijzingen om de schade na verhuis zo laag 
mogelijk te houden.   

Meldingen 
 

Kempisch Tehuis verwerkte in 2016 zo’n 11.257 werkbon-
nen.  
 

 4.493 werkbonnen: gewone herstellingen  

 4.860 werkbonnen: herstellingen i.k.v. verhuizen 

 1.904 werkbonnen: jaarprogramma  

Jaarprogramma 
 

Kempisch Tehuis heeft elk jaar een stevig jaarprogramma:  

 Verven van de gevels (elke 10 jaar)  

 Verven houten buitenschrijnwerk ( elke 5 jaar)  

 Vervangen gaswandketels (elke 20 jaar)  

 Vervangen inritten/stoepen (elke 40 jaar)  

 Vernieuwen dakbedekkingen garages (elke 20 jaar)  

 Lakken van metalen constructies (elke 10 jaar)  

 Onderhoud van gaswandketels (elke 2 jaar)  

 Enz.   
 

Dit programma tracht Kempisch Tehuis zo stipt mogelijk op 
te volgen om de woningen in een goede staat te houden.  

Contactgegevens  
 
 
Onderhoudsdienst   011 81 07 20  onderhoudsdienst@cvkt.be  
Johan Nijs    011 81 07 24 johan.nijs@cvkt.be  
 
Website   www.kempischtehuis.be  
 
Op de website  kan u heel wat handige onderhoudstips terugvin-
den, alsook een melding doorgeven!  



Realisaties  

Energie besparen is goed voor uw portemonnee!  

Kempisch Tehuis zit niet stil. In 2017 werden er maar liefst 7 complexen gerealiseerd, goed voor zo’n 144 nieuwe woon-
gelegenheden.  Bepaalde complexen werden in opdracht van Kempisch Tehuis gebouwd, andere werden dan weer aan-
gekocht. Hieronder stellen we één van de nieuwe projecten voor. Andere projecten kan u terugvinden op de website van 
Kempisch Tehuis (www.kempischtehuis.be/projecten).  
 

Aankoop Bocholt Pastoorsdreef  
 

In het centrum van Bocholt in de Pastoorsdreef 
kocht Kempisch Tehuis 2 gebouwen, goed voor 
zo’n 32 appartementen. Deze zijn verhuurd sinds 1 
mei 2017. Het complex biedt mogelijkheden voor 
zowel alleenstaanden als voor gezinnen.  
 
In het complex zijn vele verschillende types appar-
tementen terug te vinden. Zo beschikt het over 
maar liefst 12 gelijkvloerse appartementen: 6 één-
slaapkamerappartementen voor 65+’ers, 4 appar-
tementen met 2 slaapkamers voor 3 personen wel-
ke worden voorbehouden voor personen met een 
fysieke beperking en 2 appartementen met 3 
slaapkamers voor 4 personen.   
 
Verder zijn er nog 20 appartementen op de verdiepingen. Deze zijn bereikbaar per trap en/of lift. Ook hier zijn verschillen-
de types te onderscheiden: 6 éénslaapkamerappartementen voor 2 personen (hiervan worden er 2 voorbehouden voor 
personen met een fysieke beperking), 8 appartementen met 2 slaapkamers voor 3 personen, 2 appartementen met 2 
slaapkamers voor 4 personen en tot slot 4 appartementen met 3 slaapkamers voor 4 personen.  
 
Elk appartement beschikt over een ondergrondse parkeerplaats, kelderberging en terras.  

Iedereen is gebaat met een lagere energiefactuur. Dikwijls kunnen kleine aanpassingen al voor een verlaging van uw 
energiefactuur zorgen.  Bij deze willen we u enkele kleine tips aanbieden om uw energieverbruik binnen de perken te 
houden.  

Gebruik spaarlampen of led-lampen.  
Doe lampen uit bij het verlaten van de 
kamer of gang (tenzij je meteen terug-
keert).  
  
Ontdooi regelmatig je diepvriezer.  
Een ijslaag van 2 mm zorgt voor een ver-
bruik van  10% meer (of zo’n 5 euro 
extra per jaar). De ideale temperatuur 
voor je diepvriezer is –18°C.  
 
 
 
 
 
 

Verlaag de temperatuur ‘s nachts en als u 
niet thuis bent.  
’s Nachts, wanneer u onder de dekens ligt, of 
wanneer u overdag afwezig bent, is een om-
gevingstemperatuur van 16°C ruim voldoende.  
 
Vermijd sluipverbruik 
Sluipverbruik kan oplopen tot 10 procent van 
de elektriciteitskosten. Schakel toestellen die u 
niet gebruikt helemaal uit. We denken hierbij 
aan uw tv, dvd-speler, hifi-installatie, printer, 

computer, 
gsmopla-  

          der, enz.  

Cartoons: www.energiesparen.be 



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

Tijdens de feestdagen zullen onze diensten gesloten zijn op 
de volgende dagen:  
 

    Maandag 25 december 2017 

    Dinsdag 26 december 2017 

    Maandag 1 januari 2018 
 

Even een herinnering: Vanaf 1 november tot en 

met 1 maart voorziet onze 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.  

Fijne  
feestdagen  
namens de  

medewerkers 
van Kempisch  

Tehuis. Winterpermanentie 


