
Nieuwe gebouwen
In oktober 2017 zijn we gestart met de renovatie van de Expo-wijk.  
De eerste 2 gebouwen (105 appartementen) zijn bijna klaar. Daarom moeten 
jullie verhuizen. De meeste gezinnen verhuizen naar de nieuwe gebouwen. 
Als iedereen verhuisd is, breken we jullie gebouwen af. 
In de plaats komen 45 nieuwe sociale huurwoningen.

Voorlopige planning
• Twee gebouwen klaar: september 2019
• Start verhuisbeweging: zomer 2019
• Pieter de Ridderstraat leeg: eind 2019
• Start werken Pieter de Ridderstraat: begin 2020
• Nieuwe gebouwen klaar: eind 2021

Verhuisbeweging
Lynn Scheers bezoekt alle bewoners vanaf april om te zien waar ze willen wonen.  
Je hoeft zelf niets te doen! Wij contacteren je voor een afspraak.  
 
Heb je een nieuw telefoonnummer?  
Stuur het door via huurder@woonhaven.be of 03 212 25 00.  

Tijdens het huisbezoek bespreken we alle verhuisopties.  
Je kiest of je sneller verhuist dan definitieve verhuisbeweging of niet.
• Voor de verhuisbeweging: Dan heb je meer keuze en verhuis je sneller.
• Na de verhuisbeweging: Die start in juni. Wij helpen je, materieel of financi-

eel, bij je verhuis. 
Je gezinsgrootte is belangrijk , die bepaalt hoeveel slaapkamers je krijgt. 

InfobriefSamenvatting
Op woensdag 2 april 
informeerden we de bewoners 
van de Pieter de Ridderstraat 
over hun verhuis en de 
renovatie van hun gebouw.
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We kijken zo veel mogelijk naar jouw wensen, maar alles hangt af van het  
aanbod. We zorgen voor een kwalitatieve woning voor iedereen.

Verhuisfirma of verhuispremie?

Woonhaven steunt je bij jouw verhuis. Je kan zelf kiezen: 1 of 2. 

1. Verhuisfirma
• Woonhaven kiest jouw verhuisfirma. Wij betalen & organiseren jouw verhuis.
• Jij pakt alles in, (de)monteert meubels & zet alles klaar. 
•  Je verhuist op een weekdag. We spreken samen een dag af. 
OF
2. Verhuispremie
• Je krijgt 500 euro van Woonhaven. Je organiseert zelf je verhuis.
•  Je kiest zelf jouw verhuisdatum. 

Keuze gemaakt?

1. Breng jouw administratie in orde.
2. Regel je huurwaarborg. Is die meer dan je oude waarborg?  

Dan betaal je wat extra. 
3.  Teken jouw huurcontract.
4. Inpakken  - verhuizen  - uitpakken.

Heb je hulp nodig met inpakken, (de)monteren meubels, schilderwerken, ...?  
Kan niemand je helpen? Verwittig dan op tijd Lynn Scheers. 
Woonhaven kent een firma die je kan helpen tegen een betaalbare prijs. 

Contact

Technische dienst  
03 213 47 00  
of via het formulier op  
www.woonhaven.be

Huurdersadministratie 
03 212 25 00 • optie 1 
huurder@woonhaven.be www.woonhaven.be
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Waarborg? 

• Definitief verhuizen:  
We nemen je oude 
waarborg (+ intrest). Dit 
bedrag trekken we af van 
jouw nieuwe waarborg.  
Het verschil betaal je bij  
= de opleg.  

• Tijdelijk verhuizen:  
Je neemt je oude waarborg 
mee naar het tijdelijke 
appartement. Bij terugkeer 
naar het gerenoveerde 
appartement moet je ook 
een opleg bijbetalen. 

Sociaal assistente 
Lynn Scheers 
03 212 25 52 
lynn.scheers@woonhaven.be


