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HUURDERSKRANT  

SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE 

Beste huurder, 

 

In de derde editie van ons huurderskrantje willen we jullie terug  

enkele handige tips én weetjes over het Sociaal Verhuurkantoor 

meedelen.   

Veel leesplezier! 

......je als huurder elke donderdagnamiddag 

terecht kan in het kantoor van het SVK? Een 

huurdersbegeleider staat op dat moment 

voor jou paraat! 

Is er een kindje geboren in je gezin? Heb je een nieuwe partner? 

Heeft je ex-partner de woning verlaten? 

Indien je gezinssamenstelling verandert, ben je verplicht om dit te  melden aan 

het Sociaal Verhuurkantoor. Op die manier kunnen wij de nodige zaken regelen. 

Wanneer je nieuwe partner bij jou komt inwonen, dient hij of zij bijvoorbeeld ook 

het contract te ondertekenen. Indien je ex-partner de woning verlaat, moet hij van 

het contract geschrapt te worden. Wanneer er een kindje geboren is, moeten we 

nagaan of jullie woning nog groot genoeg is. Je kan dit laten weten aan je huur-

dersbegeleider of aan een onthaalmedewerker. Weetje: het heeft geen invloed op 

je huurprijs wanneer er iemand bij jou komt wonen. Wanneer deze persoon twee 

jaar geleden te veel verdiende, is het wel mogelijk dat je huursubsidie wegvalt.   

…je alle vragen over huurachterstallen kan mailen 

naar: dienstboekhouding@svkregioroeselare.be? 

…  je voor elke verandering (ook schilder-

werken) in je woning schriftelijk toestem-

ming dient te vragen aan het SVK?  



FACEBOOK:  

Ben je nog geen vriend met het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare 

op facebook? Voeg ons dan snel toe, blijf op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes en neem zo gemakkelijk contact op met je huurdersbegelei-

der! 

SINTFEEST: WOENSDAG 29 november 2017 

Het SVK organiseert dit jaar opnieuw een sintfeest! 

Wanneer? Woensdag 29 november 2017 vanaf 13u30 

Waar? VISO Roeselare - Polenplein 23, Roeselare 

Voor wie? Alle SVK-huurders met kinderen jonger 

dan 12 jaar 

Inschrijven? Ja, hiervoor heb je een brief ontvangen. 

Inschrijven kan tot 15 november in het SVK. Je dient 

€5 te betalen, maar krijgt dit terug op de dag zelf.  

Cadeautjes en spelletjes? Natuurlijk! Elk (flink)

kindje krijgt een verrassing. De leerlingen van het 

VISO organiseren activiteiten voor alle kinderen.  

GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE WEST-VLAANDEREN  

Is je elektriciteit– en gasfactuur aan de   

hoge kant? Schrijf je dan vrijblijvend in 

voor de groepsaankoop groene energie 

van West-Vlaanderen. Door vele gezinnen 

samen te brengen, krijg je een             

goedkopere prijs voor elektriciteit en 

gas.  

Inschrijven kan van 1-12-2017 t.e.m.        

22-12-2017 bij de energiesnoeiers.  

 

Dit kan elke donderdag , zonder afspraak, van 8u30 tot 11u30 in het Welzijns-

huis Roeselare. 

Elke vrijdag, mét afspraak, van 9u—12u in het Welzijnshuis Roeselare. Een af-

spraak kan je maken aan de balie in het Welzijnshuis of op het nummer 

051/80.59.00.  

EEN TECHNISCH PROBLEEM?  

Werkt je oven niet meer? Spoelt het toilet niet goed door? Gaat de verwarming 

niet? Dan staan onze techniekers, Koen en Jan, voor jou paraat! 

Je kan je technisch probleem melden door: 

• te bellen naar het algemeen nummer 051/35.68.86  

• het contactformulier techniek in te vullen op onze website via volgende link: 

http://svkregioroeselare.be/huren-woning-technisch-probleem.asp 

Wie moet de herstelling betalen? 

Dit hangt af welke herstelling er uitgevoerd werd. In het groene ZieZo!-boekje 

staat hiervan een overzicht. Dit boekje kreeg je bij de start van het huurcontract. 

Indien je dit boekje niet (meer) hebt, kan je er altijd omkomen in het SVK.  

HERFST: HET IDEALE MOMENT OM DAKGOTEN UIT TE KUISEN 

Dakgoten uitkuisen is een huurdersverplichting. Het is belangrijk om dit elk jaar 

te doen zodat er geen waterschade, schimmel, lekkend dak,… ontstaat.    

             

Hoe doe je dit? 

• Het losse materiaal wegscheppen.    

Gebruik hiervoor een klein tuinschepje zo-

dat je al het vuil uit de dakgoot kunt 

scheppen.  

• Spoel de dakgoot na met water. Zo 

kan het hardnekkig vuil ook verwijderd 

worden. 


