Wat heb je nodig voor
een inschrijving?
 Identiteitskaart van alle gezinsleden

 Aanslagbiljet personen-

belasting (aanslagjaar 2016
- inkomsten 2015) van alle
gezinsleden

 Attest van gezinssamenstelling (gemeente)
 Attest van woonst (gemeente)
 Attest van alle inkomsten van de laatste 3
maanden (loonbriefjes, attesten van de vakbond, de mutualiteit, het OCMW, rekeninguittreksels,…)

 Bewijs van kindergeld

 Bewijs van betaling alimentatie en vonnis

SVK Midden-Limburg
vzw

 Uw actuele huurcontract
 Recent bewijs van betaling van de actuele
huur (rekeninguittreksel,…)

 Attest dat uw woonnood kan bewijzen
(vonnis, opzegbrief,…)

 Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs, attest Centra voor Volwassenonderwijs, attest Nederlands

Maak van alle papieren een kopie!

Contact
SVK Midden-Limburg
Kneuterweg 3
3520 Zonhoven
011 39 70 30
info@svkmiddenlimburg.be
www.svkmiddenlimburg.be

Sociaal verhuurkantoor voor
Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek

SVK ?

Huursubsidie?

Wat is een sociaal verhuurkantoor?
Wij huren woningen op de private
huurmarkt en verhuren ze door aan
kandidaat-huurders die op onze
wachtlijst staan.

De prijs van de woningen die wij verhuren ligt iets lager dan op de private
huurmarkt.

Hoe word je kandidaat-huurder?
Stap 1: verzamel de nodige documenten
Stap 2: kom je inschrijven tijdens een
zitdag
Stap 3: je staat op de wachtlijst
Hoe werkt de wachtlijst?
Bovenaan de wachtlijst staan de kan
didaat-huurders met de hoogste nood
aan een woning en het laagste inkomen.

Zitdagen
HASSELT
Enkel op afspraak

• Elke dinsdag van 13.30 tot 16.00
• 2de en 4de woensdag van de maand

van 9.30 uur tot 12.00 uur.

• 1ste en 3de donderdag van de maand

van 13.30 uur tot 16.00 uur.

OCMW Hasselt, Limburgplein 1 A,
3500 Hasselt.
ZONHOVEN
Enkel op afspraak

Elke dinsdag van 9.30 uur tot 12.00
uur.
•

OCMW Zonhoven, Kerkplein 60, 3520
Zonhoven
DIEPENBEEK
Enkel op afspraak

• 1ste en 3de woensdag van de maand

van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Sociaal huis Diepenbeek, Grendelbaan
18, 3590 Diepenbeek
Je kan een afspraak maken bij het
SVK op het nr 011 39 70 30 of via
onze website
www.svkmiddenlimburg.be

Wij vragen samen met de nieuwe
huurders, die er recht op hebben,
huursubsidie aan.

Huursubsidie is een maandelijks bedrag dat je van de Vlaamse overheid
krijgt om een deel van je huur mee te
betalen.
Om na te gaan of je recht hebt op
huursubsidie kijkt men naar je
inkomen van 3 jaar geleden.

