
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
 

 

EEN ENGIE BOXX IN PLAATS VAN JE KAMERTHERMOSTAAT? 
 

Let op. 
Je mag GEEN ENGIE BOXX laten plaatsen. En waarom niet?  
 Je moet je woning aanpassen. Dat mag niet. 
 Je moet op het einde van je huurovereenkomst de huidige thermostaat terug plaatsen. De 

kosten hiervoor zijn volledig voor jou. Is er schade? Ook die kosten zijn voor jou. Dat willen 
we vermijden. 

 De volgende huurder wordt verplicht de overeenkomst voor Engie boxx over te nemen. 
Ook dat willen we vermijden. 

 Is de Engie boxx beschadigd? De vervanging ervan is duurder is dan bij een gewone 
kamerthermostaat. 

 

HEEFT U EEN PROBLEEM MET UW WONING? LAAT ONS DAT WETEN. 
 

Geef geen meldingen door aan Dany en Chris, maar altijd via het kantoor. 
 Bel ons op het nummer 03-490.30.50. Dat kan op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur en op vrijdag van 9 uur tot 12 uur. 
 Stuur een mail naar info@lmhlier.be. Vermeld uw adres. 
 Na uw melding maken wij een werkbon en komen Dany en/of Chris bij u langs. 

 
Wat is een werkbon? Waarom maken wij een werkbon? 
 Met een werkbon krijgen Dany en Chris, onze klusjesmannen, de opdracht om bij jou langs 

te gaan voor een herstelling. 
 Als Dany en Chris bij jou langs komen voor een herstelling, brengen zij de werkbon mee. 

Na de herstelling vullen ze de bon in.  
 Hoeveel tijd hadden zij nodig? Hoeveel kost het gebruikte materiaal? Wanneer zijn zij bij 

jou langs geweest? Zijn de kosten voor jou of voor de LMH? Dat schrijven zij allemaal op de 
bon. 

 Kijk de bon goed na en teken die. Je krijgt onmiddellijk een kopie van de bon. Dany en 
Chris bezorgen de originele bon op ons kantoor. 

 Elly, onze medewerker technische dienst, kijkt de werkbon na. Is het probleem opgelost of 
niet? Voor wie zijn de kosten? 

 Moet jij de kosten betalen? Onze boekhouding stuurt jou een factuur. Betaal die met een 
overschrijving. 

 Moet een externe firma het probleem oplossen? Elly maakt een werkbon op voor die firma. 
Ook zij brengen de werkbon mee als ze bij jou langs komen en vullen die in.  

 Kijk de bon goed na en teken die. Je krijgt onmiddellijk een kopie van de bon. De firma 
bezorgt ons de originele bon. 
 
 
 



 Elly kijkt de werkbon na. Is het probleem opgelost of niet? Voor wie zijn de kosten? 
 Zijn de kosten voor de herstelling voor jou? Onze boekhouding stuurt jou een factuur. 

Betaal die via overschrijving. 
 Zijn de kosten hoog en wil je die in schijven aan ons afbetalen? Dat kan. Laat ons dat weten. 

Onze boekhouder stelt met jou een afbetalingsplan op. 
 

 
 
Op de werkbon duiden we aan of de werken ten laste zijn van de LMH of de huurder. Je  
tekent steeds de werkbon af. Ook wanneer de werken ten laste zijn van de LMH. Zo weten 
we of en wanneer de werken zijn uitgevoerd. 

 

HEB JIJ OF EEN GEZINSLID EEN ERKENNING VAN INVALIDITEIT? 

 
Wist je dat gezinsleden met 66 % of meer invaliditeit recht hebben op een vermindering van de 
huurprijs?  
Dit geldt zowel voor jou als huurder, voor je partner als voor je kinderen.  
Sommige zaken, zoals een zware beperking, staan in de Kruispuntbank van de Vlaamse 
Overheid. Daar houden we rekening mee en je krijgt de korting automatisch. 
 
Let op. 
Niet alles staat in de Kruispuntbank. Bijvoorbeeld: Ben je langdurig ziek en krijg je een 
invaliditeitsuitkering van de mutualiteit? Dat weten wij pas als jij ons dat meldt.  
 
Wil je weten of je recht hebt op een korting? 
Bezorg ons elk jaar het attest van invaliditeit. Doe dat ieder jaar voor 15 november.  
Wij kijken na of je recht hebt op een vermindering en passen de nieuwe huurprijs aan. 
Bezorg je ons het attest te laat? Wij passen je huurprijs aan vanaf de eerstvolgende maand. 
 
Voor de huurprijsberekening van 2019 mag je ons het attest nog bezorgen voor 20 januari 2019. 
Wij kijken na of je recht hebt op een korting en passen je huurprijs aan vanaf 1 januari 2019. Je 
krijgt van ons een brief met de nieuwe berekening. 
Breng je het attest te laat binnen? De nieuwe huurprijs gaat in vanaf de eerstvolgende maand. 
Heb je geen recht op een korting? Wij laten je dat weten.uit 

 


