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Kooprecht zittende huurder 
Uw woning aanpassen: mag dat wel? 
Onderhoud tuinen 
Poetsen gemeenschappelijke delen. 
 
Lees zeker deze nieuwsbrief. U komt er alles over te weten. 

 
 

VERLOFPERIODE 
 

Tijdens de maanden juli en 

augustus is er geen 

mogelijkheid om afspraken te 

maken op dinsdagavond 

 

 

U KUNT LANGSKOMEN: 

Maandag  10u – 12u 

Dinsdag 10u – 12u 

Woensdag  10u – 12u 

Donderdag 10u – 12u 

 

U KUNT TELEFONEREN 

tussen 9u en 12u  

tussen 14u en 16u,  

behalve op vrijdagnamiddag 

03/490.30.50 

 

U KUNT EEN E-MAIL STUREN 

info@lmhlier.be  

Gelieve uw telefoonnummer  

te vermelden. 

 

Ook tijdens de weekends en 

op feestdagen lezen wij uw 

bericht per mail. 

 

 

KOOPRECHT ZITTENDE HUURDER 

In 2017 besliste de Vlaamse Regering om het kooprecht 
voor de zittende huurder van een sociale woning af te 
schaffen. 

Let op. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft u het recht om uw 
sociale huurwoning aan te kopen: 

Op 24 april 2017 
- moet uw woning minstens 15 jaar oud zijn of 

minstens 15 jaar geleden grondig gerenoveerd zijn. 
- moet u minstens vijf jaar onafgebroken in uw woning 

wonen. 

Voldoet u op 24 april 2017 niet aan de voorwaarden?  
U komt niet in aanmerking om uw woning te kopen. 

Voldoet u op 24 april 2017 wel aan de voorwaarden en 
wilt u uw woning kopen?  
Laat het ons weten voor 31 december 2021. Daarna kunt u 
uw woning niet meer kopen. 

Op het ogenblik van de aankoop moet u aan de 
eigendomsvoorwaarden voldoen. U mag dus geen andere 
woning in eigendom hebben. 

Alleen u of uw partner kunnen uw woning kopen. 
Bijvoorbeeld: uw kinderen kunnen uw woning niet kopen 
om u er te laten wonen. 

U vindt meer informatie op onze website: 
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers  

en  

de raad van bestuur 

van de LMH 

wensen 

iedereen 

een deugddoend verlof en een 

zomer vol zonneschijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANPASSING AAN DE WONING 
 

Enkele voorbeelden van aanpassingen: 

- Een traploper kleven op de trap 
- Een tuinhuis plaatsen 
- Een veranda of andere constructie aan de woning 

bevestigen 
- Schotelantennes op het dak plaatsen of aan de 

gevel vastmaken 
- Een vaste trap naar de zolder plaatsen 
- … 

Let op. 

In het reglement van inwendige orde en het huurcontract 
staat het zeer duidelijk: u mag alleen aanpassingen aan 
uw woning doen met voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de LMH. 

Wat moet u doen? 

- Vraag schriftelijk aan de LMH of u de aanpassing aan 
uw woning mag doen. Dat kan per brief of e-mail.  

- Wacht op ons antwoord per brief. Doe nog geen 
aanpassingen aan uw woning. 

Krijgt u toelating? 

- U mag de aanpassing aan uw woning doen. 
- De LMH beslist wat u moet doen op het einde van de 

verhuring:  
- u herstelt de woning terug in de oorspronkelijke 

staat 
- of de LMH neemt de aanpassing over zonder 

vergoeding. 
- De aanpassingen zijn verzekerd voor brand- en 

waterschade. 

Krijgt u geen toelating? 

- U mag uw woning niet aanpassen. 

Past u uw woning toch aan zonder toelating? 

- U moet uw woning terug in oorspronkelijke staat  
herstellen. U krijgt hiervoor, afhankelijk van de 
werken, de nodige tijd.  

- U krijgt achteraf in geen geval toelating voor de 
aanpassingen van uw woning.  

- U bent verantwoordelijk voor eventuele schade. 

 



 
 

Herstelt u uw woning niet in oorspronkelijke staat 
binnen de afgesproken periode?  
Dat is voor ons een grondige reden om uw 
huurovereenkomst op te zeggen. U weigert dan immers 
uw verplichtingen als huurder na te komen. 

Is uw woning niet langer aangepast aan uw 
gezinssituatie of uw fysieke toestand? 

U mag uw huidige woning niet aanpassen aan uw 
nieuwe situatie. 

U komt wel in aanmerking voor een verhuis naar een 
aangepaste woning. Kom langs op ons kantoor en schrijf 
u in als kandidaat-huurder voor een andere woning.  

 

 

 
 
ONDERHOUD VAN UW TUIN 
 
Iedereen woont graag in een mooie, propere en 
aangename buurt. 
Verzorgde woningen en tuinen helpen daarbij. 
 
De meeste huurders onderhouden hun tuin goed. 
Toch zien we hagen die hoog opschieten, gras en 
onkruid dat woekert, rommel en afval in de tuin, … 
 
Zorgt u mee voor een verzorgde, aangename buurt?  
Alvast bedankt!  
 
Enkele tips voor een goed onderhoud van uw tuin: 
- Maai tijdens de lente en de zomer om de twee 

weken het gras. 
- Verwijder tijdens de lente en de zomer om de twee 

weken alle onkruid. 
- Schuur twee keer per jaar uw oprit en tuinpaden of 

meer bij het houden van honden 
- Snoei een keer per jaar alle struiken, planten en 

hagen. 
- Hou de haag lager dan 2 meter. 
- Verwijder onmiddellijk alle maaisel en snoeihout 
 
Kunt u uw tuin niet langer onderhouden?  
Kom langs op ons kantoor en schrijf u in als kandidaat-
huurder voor een appartement. Zo hoeft u zich geen 
zorgen meer te maken om uw tuin. 

 
HANDBOGENHOF 
 
Eind mei kregen 35 kandidaten 
bericht dat ze een nieuw 
appartement kunnen huren in de 
Kanunnik Davidlaan. 
 
Deze appartementen zijn 
voorbehouden voor  
65-plussers. 
 

 
 
Onze huurders kunnen ook 
gebruik maken van het nieuwe 
dienstencentrum ‘ Het 
Schoppeke’.  
 
U vindt meer informatie op de 
website:  
www.sociaalhuislier.be 
 

 



  
POETSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

 
Regelmatig moeten we voor het poetsen van alle 
gemeenschappelijke delen (inkom, traphal, liften) 
een nieuwe offerte vragen. 
 
Op 31 augustus 2018 stopt het contract met de 
firma MANUS. De firma GROUP CLEANING & 
SERVICES neemt vanaf 1 september 2018 over.  
 
Worden de gemeenschappelijke delen in uw 
appartementsgebouw gepoetst door de poetsfirma?  
Dan betaalt u daar extra kosten voor. Die huurlast 
betaalt u maandelijks, samen met uw huur. 
  
Wilt u besparen op die extra kosten? 
Spreek een beurtrol af met uw buren. 
Laat ons dat weten. 

 

 

 PROJECTEN IN DE KIJKER 
 
 

 
BOGERSE VELDEN 
Stierstraat  
 
33 appartementen: 
 
18 stuks met 3 slaapkamers 
15 stuks met 2 slaapkamers 
 
Start der werken: 8 mei 2017 
Einde der werken: februari 2019 
 
VERHURING: BEGIN 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTERTON 
 
14 appartementen: 
 
4 stuks met 3 slaapkamers 
10 stuks met 2 slaapkamers 
 
AANKOOP: VOORJAAR 2019 


