• WEGEN, WONEN EN MILIEU •

Infoavond Kwaliteitsnormen
van een huurwoning
Vlaanderen legt steeds strengere
normen op aan een huurwoning.
Eerder besliste de Vlaamse
Regering al dat elke huurwoning
over dakisolatie moet beschikken.

Vanaf 2020 zullen huurwoningen
ook moeten beschikken over dubbel
glas. Huurwoningen die niet aan de
normen voldoen, krijgen strafpunten
bij een woningonderzoek waardoor ze
mogelijk ongeschikt worden verklaard.

Ben je eigenaar van een huurwoning?
Of wil je in de toekomst een woning verhuren?
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Dinsdag 27 maart 2018 om 19.30u
Mixx, zaal Blaberg/Berghum, Asbroek 1H, 2230 Herselt
Gratis toegang

PROGRAMMA
• Deuren vanaf 19.15u
• Welkomstwoord
Mevr. Kathleen Helsen, Schepen voor Huisvesting

• Minimale kwaliteitsnormen voor huurwoningen,
Premies en Vlaamse energielening

Op dit moment zijn er voor eigenaars
echter nog verschillende premies
beschikbaar, waardoor de uitvoering
van deze werken best niet te lang
wordt uitgesteld.
De gemeente Herselt organiseert een
infoavond voor verhuurders, waar de
belangrijkste kwaliteitsnormen worden
toegelicht. Daarnaast wordt er een
overzicht gegeven van alle beschikbare
premies, inclusief de verhoogde
premies voor dak- en muurisolatie en
hoogrendementsbeglazing.
Wil je werken uitvoeren, maar weet
je niet hoe eraan te beginnen? Dan is
Goed Plan misschien een oplossing.
Goed Plan is een samenwerking van de
gemeente Herselt, Heist-op-den-Berg
en Samenlevingsopbouw met als doel
de verhuurder gratis te begeleiden bij
verbeteringswerken in de huurwoning.
Zie je ertegen op om zelf je woning
te verhuren? Dan is verhuren via het
sociaal verhuurkantoor misschien een
mogelijkheid.
De infoavond is een samenwerking
van de gemeente Herselt, Kempens
Woonplatform, Samenlevingsopbouw,
Kringwinkel Zuiderkempen en Sociaal
Verhuurkantoor Zuiderkempen.

Tom Ghoos, Kempens Woonplatform (IOK)

• Isolatiepremies voor huurwoningen
Jeroen Dillen, Energiesnoeiers Kringwinkel Zuiderkempen

• Goed Plan: een begeleiding voor
verhuurders met plannen
Leen Smets, Samenlevingsopbouw

• Sociaal Verhuurkantoor: verhuren zonder zorgen
Els Slegers, Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen

• Napraten bij een drankje
Verantwoordelijke uitgever: Magda Hendrickx, Tel.: 015 20 13 75
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen.
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In samenwerking met:

Met de steun van:

De infosessie vindt plaats op
dinsdag 27 maart om 19.30u in
De Mixx, zaal Blaberg/Berghum,
Asbroek 1/H in Herselt.
Gratis toegang.

