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Medewerkers 
 

 

WoonWel is de sociale huisvestingsmaatschappij die ontstond uit de fusie van 
“Onze landelijke woning” en “Eigen Haard is Goud Waard”. Bij WoonWel komen 

alle aspecten van de sociale huisvesting aan bod: sociale huurwoningen, 

sociale koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen in de gemeenten 

Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. 

Onze sociale huurwoningen situeren zich in Gistel, Middelkerke en Oudenburg. 

 
In deze brochure proberen wij u wegwijs te maken in de werking van sociale 

huisvestingsmaatschappij WoonWel. 

 
De huidige personeelsploeg van WoonWel bestaat uit een team van tien 

medewerkers, die u graag verder helpen met eventuele vragen en/of 

problemen. 

 
Directeur: Evi Jordens 

Advies: Pat Vansevenant 

Verkoop: Maaike Vansevenant 

Leningen: Jan Beunnens – Janssens Evelien 

Verhuur: Claudia Tytgat (kandidaten) - Nathalie Dupont (huurders) 

Projecten: Nico Sanders - Jan Beunnens - Maaike Vansevenant 

Beheer patrimonium: Sam Heughebaert 

Energiedeskundige / Overheidsopdrachten / Planningen: Jan Beunnens 

Boekhouding: Evelien Janssens 

Algemene administratie: Heidi Mullebrouck 
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Bereikbaarheid 
 

 
 

Telefonisch 

U kan ons elke dag telefonisch bereiken van tijdens de kantooruren op het 
nummer 059/33.90.50 

 
 

Zitdagen 
 

Gistel Ellestraat 15 Dinsdag : van 9u tot 12u 

Woensdag : van 9u tot 12u 

 

Middelkerke 
Raadzaal gemeentehuis 

Spermaliestraat 1 

Elke tweede donderdag van de 

maand van 9u30 tot 11u30 (niet op 

feestdagen en in de schoolvakanties) 

 

Oudenburg 
Weststraat 33 (De grote 

Poort) 

Elke vierde donderdag van de maand 

van 9u30 tot 11u30 (niet op feestdagen 

en in de schoolvakanties) 

 

 
E-mail 

 
Algemeen e-mailadres: info@woonwel.be 
Klachten: klachten@woonwel.be 

Boekhouding: boekhouding@woonwel.be 

 

Op afspraak 

U kan een afspraak maken telefonisch op per e-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klachten@woonwel.be
mailto:boekhouding@woonwel.be
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Raad van Bestuur 
 

 

Daarnaast is er nog de Raad van Bestuur waarin de steden en gemeenten van 

het werkgebied en de Provincie West-Vlaanderen worden vertegenwoordigd. 

 

Voorzitter: Ignace DEREEPER 

Bestuurders: Nancy BOURGOIGNIE 

Isabelle CAPELLE 

Ann CASIER 

Annemie CLYNCKE 

Annie COOL 

Rosa DESENDER 

Rik DEWANCKELE 

Conny DIERENDONCK 

Magda INGHELBRECHT 

Erik KIMPE 

Sara PEERE 

Kimberley ROUSSELLE 

Berthe VANDEVELDE 

An VANHERCKE 
Germain VANHOUTTE 



7 
 

Huurders 
 

 

Referentiehuurder 
De term referentiehuurder toont de verhouding aan tussen huurders in één 

woning. Het moet van bij de inschrijving duidelijk zijn wie de referentiehuurder is 

(er kan maar één persoon referentiehuurder zijn). 

De oorspronkelijke huurders zijn alle huurders die de huurovereenkomst van bij 

het begin van de huur mee hebben ondertekend. Dit zijn de referentiehuurder 

en zijn wettelijke of feitelijke partner bij aanvang worden huurder ‘categorie A’. 

Zij krijgen volledige rechten op het huurcontract. 

 

Huurder(s) die er later komen bijwonen 

Partner die tijdens de huurovereenkomst met de huurder huwt of wettelijk 

komt samenwonen. Hij/zij moet voldoen aan de toetredingsvoorwaarden. 

Hij/zij moet het huurcontract mee ondertekenen. Hij/zij moet niet voldoen 

aan de inkomensvoorwaarde. De huurder moet dit samen met de partner 

binnen de maand schriftelijk melden aan de sociale 

huisvestingsmaatschappij, kortweg SHM (categorie B). 

Partner die tijdens de huurovereenkomst feitelijk (en niet wettelijk) komt 

samenwonen met de huurder. Hij/zij moet aan de toelatingsvoorwaarden 

voldoen. Na akkoord van de SHM zal hij/zij het huurcontract via een 

addendum mee moeten ondertekenen (categorie C). Hij/zij zal na 1 jaar 

automatisch een huurder van categorie B worden als hij bij toetreding aan 

de verhuurder heeft verklaard met een verklaring op eer dat hij de feitelijke 

partner is. De verklaring op erewoord wordt geldig na validering door de 

referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan 

erkennen. De feitelijke partner dient maar éénmaal de huurovereenkomst te 

ondertekenen, met name bij toetreding tot de huurovereenkomst als 

categorie C. Na één jaar wordt deze automatisch huurder van categorie B. 

Alle andere bewoners in de woning die voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden (niet inkomen) (categorie C) 

 

Kinderen die meerderjarig worden tijdens huurperiode 

Alle minderjarige kinderen die tijdens de huurperiode meerderjarig worden zijn 

huurder categorie C en hebben geen woonrecht, ook al hebben zij de 

huurovereenkomst of een bijvoegsel vroeger ondertekend. 
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Huurberekening 
 

 

Algemene regel 
De huurprijzen worden steeds berekend in overeenstemming met de 

regelgeving van het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007 en op basis 

van het geïndexeerde gezinsinkomen van 3 jaar geleden. 

 

De huurprijsberekening houdt voornamelijk rekening met het inkomen van de 

huurder, het aantal personen ten laste, de grootte en de kwaliteit van de 

gehuurde woning. Bijgevolg is de huurprijs voor elke huurder verschillend. 

 

Kinderen in co-ouderschapsregeling 

Kinderen die in een co-ouderschapsregeling zitten kunnen aanspraak maken op 

de helft van de gezinskorting als persoon ten laste. In 2019 bedraagt die korting 

€ 9,50 (€ 19,00 : 2). Voorwaarden zijn dat het kind niet gedomicilieerd is op het 

adres van de huurder, het kind regelmatig verblijft bij de huurder en het kind 

kinderbijslaggerechtigd is. 
Hiervoor moet een formulier getekend worden door beide ouders. 

Als beide ouders apart een sociale woning huren, krijgen beide ouders de helft 

van de gezinskorting. 

 
Uitzonderingen 

Pensionering (zie p10) 

Overlijden (zie p10) 
Inkomstendaling met meer dan 20% (zie p10) 

 

Te bezorgen documenten 

In principe kan de SHM zelf bij de bevoegde diensten de gegevens m.b.t. de 

gezinssamenstelling en de inkomsten van het referentiejaar opvragen. Sommige 

gegevens dient u ons echter zelf te bezorgen: 
 

Indien u in het referentiejaar gescheiden bent of weduwe/weduwnaar bent 

geworden, dient u ons uw aanslagbiljet m.b.t. de inkomsten in het 
referentiejaar te bezorgen. 

Indien u een invaliditeitsattest + 66% handicap heeft van de mutualiteit 

vragen wij u ons een recent attest te bezorgen. 

Indien u van mening bent dat uw huidige gezinsinkomen meer dan 20% lager 

ligt dan het geïndexeerde gezinsinkomen van het referentiejaar (3 jaar 

geleden), dient u ons de bewijsstukken te bezorgen van de inkomsten van de 

laatste drie maanden van alle verdieners in het gezin (loonfiches, attesten 

ziekenbond, stempelgeld, …) 
 

Normaliter zal u hiervoor een schrijven ontvangen. Niets belet u echter om ons 

deze gegevens reeds in de maanden oktober/november te bezorgen. 
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Huurlasten 
 

 

Huurlasten zijn de kosten die verbonden zijn aan de woning. Maandelijks betaalt 

elke huurder een extra bedrag bovenop de huurprijs en jaarlijks wordt dit 

bedrag aangepast. 
Volgende kosten zullen verrekend worden met de huurlasten. 

Voor het onderhoud van de verwarmingsketels zal de SHM ten minste om 

de twee jaar een loodgieter sturen. 

Voor wat betreft de appartementen, zullen de kosten van de algemene 

delen (elektriciteit, warmte, water, onderhoud, reinigen en ontstoppen 

septische putten, afvoerleidingen en rioleringen….) verrekend worden. 

Een huurder kan zich verzekeren voor twee zaken : 

o Zijn huurderaansprakelijkheid – m.a.w. voor de verzekerde schade 
aan het gebouw van de eigenaar die door de schuld van de 
huurder zou zijn ontstaan; 

o Zijn inboedel – al hetgeen eigendom is van de huurder aan meubels 
etc… 

Daar er in onze polis afstand van verhaal is dienen de huurders zich in 

principe niet afzonderlijk te verzekeren voor de huurderaansprakelijkheid, 

enkel voor hun eigen inboedel. Het is dus de verzekering van WoonWel 

die zal tussenkomen bij een gedekt schadegeval aan de woning. 

Voor deze afstand van verhaal dient WoonWel een bijpremie(tje) te 

betalen die per huurder zal worden afgerekend. 

Indien u niet over een individuele teller beschikt voor water, gas en/of 

elektriciteit, zullen jaarlijks de individuele verbruiken worden afgerekend. 

De belastingen, heffingen en retributies die verbonden zijn aan het gebruik 

van de woning, zoals milieuheffing op waterverbruik, bijdrage voor groene 

stroom, huisvuilbelasting 

 

De Raad van Bestuur besliste op 12 maart 2014 een nieuwe regeling voor het 

bepalen van de huurlasten. 

Vanaf 2015 betaalt de huurder elke maand een vast bedrag huurlast en op het 

einde van het jaar volgt er geen afrekening meer. Iedere huurder in een wijk zal 

evenveel huurlasten betalen, aangezien de totale kosten van de huurlasten in 

een wijk verdeeld zullen worden onder alle huurders. 
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Wat te doen bij: 
 

 

Bijwoonst partner / andere meerderjarige personen 
Schriftelijke aanvraag indienen met vermelding/bijvoeging van volgende 

gegevens: 

o Naam, rijksregisternummer betreffende persoon 

o Aanslagbiljet inkomsten referentiejaar (3 jaar terug) 

o Diploma / getuigschrift school Vlaamse Gemeenschap 

o Eventuele documenten inburgering 

Formulier B eigendomsverklaring die de SHM u zal bezorgen, ondertekenen 
en terugzenden. 

Indien alle toelatingsvoorwaarden zijn voldaan, zal de SHM u zijn akkoord 

toesturen en kan betrokkene zich in het bevolkingsregister laten inschrijven op 

uw adres. 

Toelatingsvoorwaarden 
o Meerderjarig zijn, ontvoogd minderjarig zijn of minderjarig zijn en 

zelfstandig wonen onder begeleiding van een erkende dienst. 

o Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
Personen uit het wachtregister komen niet in aanmerking. 

o Voldoen aan de inkomstenvoorwaarde (niet van toepassing bij 
wettelijk of feitelijk samenwonen of huwelijk met huurder categorie A) 

o Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde 

o Nederlandse taal / Inburgering 
 

Inkomstenstijging 

Niets. De huur wordt steeds berekend op het geïndexeerde gezinsinkomen van 
3 jaar geleden. 

 
Inkomstendaling 

Indien u een vermoeden heeft dat uw huidige gezinsinkomen 20% minder 

bedraagt dan het geïndexeerde gezinsinkomen van 3 jaar geleden, kan u 

steeds schriftelijk een aanvraag tot huurvermindering indienen. U dient hierbij de 

loonfiches of bewijsstukken van de inkomsten van de laatste 3 maanden te 

voegen. De SHM zal u dan schriftelijk op de hoogte brengen of u al dan niet 

aanspraak kan maken op deze huurvermindering. 

 

Pensionering 

U bezorgt ons zo spoedig mogelijk de officiële documenten van uw 

pensionering. Er dient in dit geval geen daling van 20% te zijn om 

huurvermindering te kunnen genieten. Uw huur zal worden aangepast vanaf de 

eerste van de maand volgend op die waarin de documenten ons werden 

bezorgd. 

 

Overlijden van een gezinslid 

U bezorgt ons zo spoedig mogelijk een kopie van de overlijdensbrief of 

overlijdensakte.  Ingeval uw partner overleden is dient u ons eveneens een kopie 

van het aanslagbiljet van de inkomsten van 3 jaar geleden te bezorgen. 

Desgevallend bezorgt de SHM u zo spoedig mogelijk een aangepaste 

huurberekening. 
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Stopzetting huurovereenkomst door de huurder 

U stuurt een aangetekend schrijven naar de SHM. 
Uw opzeg zal ingaan op de eerste van de maand volgend op de datum van 

ontvangst van de brief en zal drie maanden bedragen. U kan de brief ook 

persoonlijk komen afgeven op het secretariaat waarna u een “voor 
ontvangst” afgetekend exemplaar terug zal worden meegegeven. 

Indien wij een nieuwe huurder vinden voor uw woning, die voor het verstrijken 

van de termijn wil huren, en u bent hiermee akkoord, kan de huur vroeger 

worden stopgezet. 

U dient ervoor te zorgen dat de woning opnieuw in de staat wordt gebracht 

waarin u ze heeft gekregen. Bij twijfel contacteert u onze medewerker. 
De meters van gas/elektriciteit en water dienen NIET afgesloten te worden. 

Onze medewerker zal de nodige formulieren bij zich hebben en de meters 

zullen onmiddellijk worden overgenomen op naam van de SHM of de nieuwe 

huurder. Enkel telefoon, internet en/of TV mag u laten afsluiten. 

Van zodra de woning is leeggemaakt neemt u contact op met Sam 

Heughebaert. Hij zal met u een afspraak maken om de staat van de woning 

te bekijken, een plaatsbeschrijving op te maken en de sleutels in ontvangst te 

nemen. In geen enkel geval mag u de sleutels op eigen initiatief doorgeven 

aan de nieuwe huurder. 

U ondertekent de door hem opgemaakte plaatsbeschrijving en ontvangt 

hiervan een kopie. 

Na eventuele uit te voeren herstellingen zal de huurwaarborg worden 

afgerekend. Eventuele schulden aan de SHM en herstellingskosten zullen in 

mindering worden gebracht. 
 

Woning te groot/te klein 

Indien u van mening bent dat de woning die u bewoont te klein/te groot is voor 

uw gezin, maw dat u de woning niet rationeel bezet, kan u steeds een 

aanvraag indienen voor een meer aangepaste woning. 

U komt langs tijdens de zitdagen om zich opnieuw in te schrijven op de 

wachtlijst. 

U opteert voor een woning/appartement waarvoor u aan de rationele 

bezetting voldoet en u voldoet voor uw huidige woning niet aan de rationele 

bezetting -> u krijgt voorrang bij toewijzing 

U opteert voor een woning/appartement dat voor u meer aangepast is maar 

waarvoor u NIET aan de rationele bezetting voldoet -> u krijgt geen voorrang 

bij toewijzing. 

U kan eveneens steeds uw aanvraag indienen om te muteren naar een andere 

woning/appartement indien u om andere reden wenst te verhuizen. Uiteraard 

krijgt u in dit geval geen voorrang bij toewijzing. 

 

Sedert 1/03/2017 kan aan een huurder die woont in een woning die te groot is 

voor zijn/haar gezin een onderbezettingsvergoeding worden gevraagd. 

 
Wat moet de huurder doen om de onderbezettingsvergoeding NIET te moeten 

betalen? 

 Zich inschrijven op de wachtlijst om te verhuizen naar een kleinere woning 

of appartement 
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 De huurder mag 1 x een aanbod van een kleinere woning weigeren. De 
2de maal dat hij een aanbod weigert, moet hij de extra kost betalen. 

 
De kleinere woning of appartement moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

 De aangeboden woning mag niet verder dan een straal van 5 km van de 

huidige woning liggen. 

 De reële huurprijs vermeerdert met alle huurlasten mg niet hoger liggen 

dan de reële huurprijs en alle lasten van de huidige woning. 

 Tussen de 1ste weigering en het volgende aanbod van een andere 

woning moet een periode van drie maanden liggen. 

 
Wenst u hierover meer informatie? Contacteer dan Nathalie Dupont of Claudia 

Tytgat, dit kan zowel telefonisch 059/33.90.50 als per e-mail. Je kan ook 

langskomen in ons kantoor te Gistel. 

 

Betalingsproblemen 

Indien u betalingsproblemen heeft neemt u best onmiddellijk contact op met 

onze maatschappelijk werkster Claudia Tytgat op het nummer 059/33.90.50. Zij 

zal een afspraak met u maken om samen de situatie te bekijken en een 

oplossing te zoeken. Er zal eventueel een afbetalingsplan kunnen worden 

toegestaan om zo de situatie tijdig aan te pakken. Laat het niet te ver komen. 

U riskeert immers dat we uw dossier dienen over te maken aan de vrederechter. 

Indien u de situatie te lang laat aanslepen riskeert u zelfs uw woning te verliezen 

en uiteraard is dat niet wenselijk. 

Voor bijkomende hulp/advies kan u uiteraard ook steeds terecht bij het OCMW 

van uw gemeente. 

 

Technische panne 

Voor sanitaire problemen en problemen met verwarming mag steeds contact 

opgenomen worden met FIRMA SIX via het nummer 059/33.90.59. 

 

Voor dringende problemen in het weekend : Neem rechtstreeks contact op met 

firma SIX voor het uitvoeren van herstellingen. Voor zaken die niet dringend zijn 

vragen wij u te bellen tijdens de kantooruren naar 059/33.90.59. 

 

Firma SIX is telefonisch te bereiken: 059/33.90.59 

 
Hebt u een ander technisch probleem in uw woning? 
Het u een vraag over een technisch toestel in uw woning? 

 

Aarzel dan niet om Sam Heughebaert te contacteren : 059/33.90.50 
Of stuur hem een e-mail : sam.heughebaert@woonwel.be 

mailto:sam.heughebaert@woonwel.be
mailto:sam.heughebaert@woonwel.be
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Onderhoud van de huurwoning 
 

 

U dient uw woning te onderhouden als een “goede huisvader”. Wij geven u 
hiervoor graag een paar praktische tips: 

 
Wekelijks 

Reinigen van vloeren met water en schoonmaakmiddel 

Stofzuigen van tapijten 

Reinigen van lavabo, bad, douche en gootsteen met water en 

schoonmaakmiddel 
Reinigen van toilet met schoonmaakmiddel 

Poetsen van tegels in keuken en badkamer met een aangepast 

schoonmaakmiddel 
Gras maaien en verwijderen onkruid in de tuin 

 

Maandelijks 

Reinigen van koelkast aan de binnenzijde met water en schoonmaakmiddel 

Afwassen keukenkasten 

Afwassen garagepoort en uitvegen garage 

Reinigen ramen en vensters 

Afwassen brievenbus 

 
3- maandelijks 

Reinigen filters dampkap 

 
Jaarlijks 

Ontluchten radiatoren 

Ontkalken van kranen en kraankoppen met azijn 

Snoeien van planten, struiken en hagen 
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Kooprecht zittende huurder 
 

 

Sommige huurders hebben nog tot en met 31 december 2021 het recht om de 

woning die ze huren te kopen. Ze hebben dit recht als zij op 24 april 2017 

voldeden aan bepaalde voorwaarden. 

 

Voorwaarden voor de woning: 

De woning wordt op 24 april 2017 al minimaal 15 jaar verhuurd als een sociale 

huurwoning. Dit hangt af van de datum van terbeschikkingstelling. 

De woning viel op 24 april 2017 niet onder één van de vijf uitzonderingen, 
waardoor de huurder ze niet kan kopen. 

 
Er zijn 5 gevallen, waarin u een sociale huurwoning niet kunt aankopen. 
Dit zijn: 

 
1. woningen die Vlabinvest realiseerde of financierde. 

2. woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd 
of gefinancierd werden. 

3. ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap). 

4. woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een verkoop zorgt 
voor mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Een aankoop van zo een woning kan wel 
als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd. 

5. woningen waarvoor uw sociale huisvestingsmaatschappij een renovatie heeft gepland. Het 

voorontwerp is vóór 24 april 2017 opgenomen op de meerjarenplanning zodat Vlaamse subsidies 
gereserveerd werden. 

 
Voorwaarden voor de koper: 

 u bent een huurder van categorie A en/of B en u was op 24/04/2017 al huurder 

van de aan te kopen woning. U heeft zich bij inschrijving voor een sociale 

huurwoning opgegeven als de referentiehuurder en/of u bent sinds de aanvang 

van de huurovereenkomst de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner 

of de feitelijke partner van de referentiehuurder. 
 u huurde en bewoonde de woning op 24 april 2017 al 5 jaar ononderbroken. 

 u heeft op het ogenblik van uw aankoop geen eigendom (geheel of 
gedeeltelijk) 

 
 

Procedure 
U dient uw aanvraag schriftelijk in te dienen bij de bouwmaatschappij 

Na betaling van 50,00 euro dossierkosten ontvangt u een inschrijvingsbewijs 
Er wordt nagekeken of u aan alle voorwaarden voldoet en uw vraag wordt 

bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 

U betaalt 283,00 euro (bedrag 2019) dat zal gebruikt worden om een schatting aan 
te vragen bij de ontvanger van de registratie 

de kosten van de afpaling en de opmeting en de administratieve kosten. Het totale 

bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot 

maximaal 956 euro (bedrag in 2019). 

De schatter zal met u een afspraak maken om de woning te bezichtigen 

Na ontvangst van het schattingsverslag door de SHM, zal u op de hoogte worden 

gebracht van verkoopprijs.  De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de schattingsprijs. 

Indien u akkoord gaat met de prijs kan de verkoopakte worden opgemaakt en 

verleden voor de notaris. 

Indien u niet akkoord bent, stopt de procedure. Er wordt echter geen terugbetaling 

gedaan van de betaalde gelden. 
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Huisdieren 
 

Woningen 

Het houden van huisdieren is toegestaan voor zover er geen overlast is voor de 

buren en de normale bewoning niet in het gedrang wordt gebracht. 

Lawaaihinder, reukhinder, achterlaten van uitwerpselen, schade aan de woning 

(krab en bijtsporen) zijn de meest voorkomende redenen van overlast. 

 
Appartementen 

In appartementsgebouwen met meer dan 20 appartementen. (Brouwershove – 

Dennenlaan) en in appartementsgebouwen met minder dan 20 

appartementen (Nieuwpoortsesteenweg – Populierenlaan – Essenthoplein – 

Dorpsstraat – Schommelstraat – Mosselstraat - Godelieveherberg …) 

Gezien de mogelijke overlast blijven alle huisdieren (met uitzondering van een 

vogel in een kooi of een vis in een aquarium) verboden. 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen 1 hond (schofthoogte max. 30cm) of 1 

kat (geen reptielen, knaagdieren enz…) worden toegestaan, na gunstig advies 

van de verhuurder en na overleg met de naaste buren. 

Het houden van hond of kat wordt dus slechts bij uitzondering toegestaan. Bij 

bewezen overlast wordt deze uitzonderingsmaatregel onmiddellijk opnieuw 

ingetrokken en geldt het normale verbod. 

 

Bij voortdurende overlast wordt op de geëigende wijze een einde gemaakt aan 

de huurovereenkomst 

 
Inzake honden zijn de zgn. gevaarlijke / agressieve rassen en tot agressiviteit 

opgevoede honden ten strengste verboden. De verhuurder kan zich in zijn 

beslissing laten bijstaan door een dierenarts. Indien er onduidelijkheid hierover is 

zal de huurder de verhuurder hierover om advies vragen. 

Indien  er in gemeen overleg ter zake geen oplossing komt, wordt de zaak in 

minnelijke schikking voorgelegd aan de vrederechter. Bij voortdurende overlast 

wordt op de geëigende wijze een einde gemaakt aan de huurovereenkomst. 
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Cvba WoonWel 

Stuiverstraat 401, Oostende 
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www.woonwel.be 

 
 

Volg ons op facebook! 

http://www.woonwel.be/
mailto:info@woonwel.be

