
Wat gebeurt er?

Interim Vastgoedbeheer is een erkende leegstandsbeheerder.
Ze huren van ons leegstaande appartementen die ze verder verhuren.
Voorlopig gaat het om 2 appartementen op Blancefloerlaan 26-28.
Zodra onze huurders uit dit gebouw vertrekken, neemt de firma de verhuur van 
ons over. 

Waarom doet Woonhaven dit?

Een bewoond gebouw is veel veiliger. 
We willen onze gebouwen niet een paar jaar laten leegstaan, tot de afbraak.
Bovendien helpen we zo mensen tijdelijk aan een woning.

Wie zijn de huurders van Interim Vastgoedbeheer?

Het zijn alleenstaanden of koppels, zonder kinderen.
Ze zijn, om welke reden ook, tijdelijk op zoek naar een woning. 

Wanneer komen de huurders?

Eerst maakt de firma de appartementen verhuurbaar. 
Ze starten in juli met de werken hiervoor. 
De eerste huurders verwachten we ten vroegste op 1 september.
Afhankelijk van je persoonlijke verhuis, woon je misschien nog even samen.

InfobriefSamenvatting

In uw gebouw staan 
appartementen leeg. 
Die verhuren we tijdelijk aan 
een externe firma. Tot we 
starten met de afbraak van het 
gebouw.

De firma Interim 
Vastgoedbeheer huurt al van 
ons in de Blancefloerlaan 10-20 
en start vanaf juli ook in de 
Blancefloerlaan 26-28.
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Wat als er een probleem is?

Er verandert niets voor jou. 
Jij huurt bij Woonhaven, jij contacteert Woonhaven. Wij komen bij jou langs.

De firma Interim Vastgoedbeheer heeft een eigen technische dienst voor  
reparaties in hun appartementen. Die doet Woonhaven niet.

Welke werken doet Interim Vastgoedbeheer?

Ze brengen de appartementen in orde om te verhuren.
De werken verschillen van appartement to appartement.
Die werken gebeuren op weekdagen.
We vragen ze om de hinder te beperken. 

Gebruikt Interim Vastgoedbeheer kelders?

Nee.
Als jij verhuist, moet je ook je kelder leegmaken. 
We controleren dat en daarna sluiten we alles af.

Betalen ze ook huurlasten?

Ja.
Als huurder van Woonhaven betaal je geen extra kosten.

Contact

Technische dienst  
via de reparatievraag op 
www.woonhaven.be 
of 03 213 47 00

Huurdersadministratie
huurder@woonhaven.be  
of 03 212 25 00 • optie 1 www.woonhaven.be
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Jouw wijktoezichter 

Rob Van Soom

• toezicht@woonhaven.be
• 03 212 25 00 (optie 3)

Jouw leefbaarheids-
medewerker

Louise Grillet

• louise.grillet@woonhaven.be
• 03 213 67 41

Sociaal assistent 
Jonathan Bal 
jonathan.bal@woonhaven.be 
03 212 25 57


