
LMH 
NIEUWSBRIEF   DECEMBER 2017    

Is jouw huurprijs voor 2018 correct? Controleer een aantal gegevens. 
Wil je weten hoe we de huurprijs berekenen? 
Heb je misschien recht op een vemindering van je huurprijs? 
Hoe zit het met de huurlasten? 
 
Lees zeker deze nieuwsbrief. Je komt er alles over te weten. 

 
 

GESLOTEN 
 

HET KANTOOR IS GESLOTEN  

VAN 23 DECEMBER 2017 TOT 

EN MET 7 JANUARI 2018 
 

 

VOOR DRINGENDE 

HERSTELLINGEN KAN JE 

TIJDENS DEZE PERIODE VAN 

DINSDAG TOT VRIJDAG TUSSEN 

10U EN 12U BELLEN NAAR   

0483 22 35 90 

 

 

WIL JE EEN PROBLEEM 

MELDEN?  

JE KAN EEN BERICHT STUREN 

NAAR info@lmhlier.be  

Gelieve je telefoonnummer  

te vermelden. 

 

 

OOK TIJDENS DE WEEKENDS 

LEZEN WIJ JE BERICHT. 

 

JOUW HUURPRIJS voor 2018 
 
Je vindt jouw huurprijs op de bijgevoegde 
berekeningsnota.  
 

Gebruik het juiste OGM-nummer bij je betaling. Je vindt 
het OGM-nummer links onderaan op de nota. 
Het OGM-nummer is de “gestructureerde mededeling”. 
 

Kijk na of je inkomen en gezinssituatie juist zijn. 
 

Je gezinssituatie is niet juist?  
Bijvoorbeeld: je hebt een kindje gekregen, een kind woont 
niet meer bij jou, je hebt recht op invaliditeit, … 
 

Je inkomen is sterk gedaald? 
Bijvoorbeeld: je bent met pensioen, je bent lange tijd ziek, 
je bent werkloos,…  
 

Wat moet je dan doen? 
Bezorg ons voor 21 januari 2018: 
 

- een bewijs van inkomsten (bijvoorbeeld loonfiches, 
attesten van OCMW, ziekenfonds, RVA,…) van de 
laatste drie maanden voor alle personen ouder dan 
25 jaar.  

- je juiste gezinssituatie 
 

Wij maken een berekening met je nieuwe gegevens.  
- Is je huidige inkomen (laatste drie maanden) met 

meer dan 20% gedaald tegenover je inkomen van 
2015? Je krijgt een nieuwe berekening met de juiste 
huurprijs vanaf januari 2018. 

- Je huidige inkomen is met minder dan 20% gedaald? 
Je huurprijs wijzigt niet. We sturen je een brief. 

- Gepensioneerden krijgen steeds een nieuwe huurprijs. 
 
 



 

 

 

 

 

 

De medewerkers  

en  

de raad van bestuur 

van de LMH 

wensen 

iedereen 

aangename feestdagen 

en 

een gezond 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOE WORDT DE HUURPRIJS VOOR EEN 
SOCIALE WONING BEREKEND? 
 
De huurprijs wordt berekend met  

- het netto belastbaar gezinsinkomen van 2015 
- de gezinssituatie die wij kennen 
- de waarde van de woning 

Inkomen: 

Je deelt het inkomen door 55. 

Gezinssituatie: 

Je krijgt per kind of gehandicapte persoon ten laste een 
korting van 19 euro.  
 
Voor kinderen die gedeeltelijk in de sociale huurwoning 
verblijven, is het mogelijk om de helft van deze korting te 
bekomen. Beide ouders geven hiervoor hun akkoord. 
Het formulier kan je bij ons aanvragen. 

Marktwaarde:  

Wat kosten andere woningen die lijken op jouw woning? 
Dat is de marktwaarde van jouw woning. Heeft jouw 
woning een lage marktwaarde? Misschien heb je dan 
recht op een korting. 

Let op: 

De huurprijs ligt nooit lager dan 121 euro voor een 
goedkope woning. Voor een duurdere woning betaal je 
minstens 242 euro. 

Een voorbeeld 

Raf en Rita 
 
- Het gezinsinkomen van Raf en Rita bedroeg 26.290 

euro in 2015 (referentiejaar).  
- 26.290 gedeeld door 55 = 478 euro per maand 
- Zij hebben drie kinderen ten laste. Dus 19 euro x 3 

personen = 57 euro korting 
- De woning is al wat ouder en is dus minder waard. Zij 

krijgen een korting van 55 euro. 
  
Huurprijs: 478 – 57 – 55 = 366 euro per maand  
 



 
HUURPRIJSAANPASSINGEN 
 
Uw huurprijs kan aangepast worden wanneer: 
- Uw huidig inkomen meer dan 20% lager is dan uw 

inkomen van drie jaar geleden. 
Uw nieuwe huurprijs gaat dan in vanaf de maand dat 
u ons de juiste gegevens bezorgt, op voorwaarde dat 
we deze gegevens ontvangen voor de 15de van die 
maand. Wanneer we de gegevens later ontvangen, 
gaat de nieuwe huurprijs in vanaf de eerstvolgende 
maand. 
De gegevens = inkomstenbewijzen van de laatste drie 
maanden. Na zes maanden moet u opnieuw aantonen 
dat uw gezinsinkomen meer dan 20% lager is. 
(uitzondering voor gepensioneerden). 

- Een gezinslid met pensioen gaat, verhuist of overlijdt, 
waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurprijs kan 
dan wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand 
waarin we de nodige stukken ontvangen. 

- Wanneer een bijkomende persoon de woning betrekt 
en die persoon heeft een inkomen, dan wordt de 
huurprijs opnieuw berekend. De huurprijs verandert 
vanaf de maand die volgt op de maand waarin die 
persoon de woning betrok.  

 
 
HUURLASTEN 
 
Naast de huurprijs zijn er ook nog de huurlasten. 
Die zijn opgesplitst in drie groepen: 
1. Vergoedingen 

Uitgaven voor bijv. de verzekering, het poetsen en 
verlichting van de gemeenschappelijke delen, … 

2. Onderhoud 
Uitgaven voor bijv. vaste onderhoudscontracten voor 
de centrale verwarming, liften, brandblussers, … 

3. Verbruik 
Dit zijn uitgaven voor bijv. het individuele verbruik in 
gebouwen met een collectieve verwarmingsinstallatie. 

 
De kosten voor vergoedingen en onderhoud worden 
berekend op basis van de uitgaven in het jaar voordien. 
Hiervoor is er geen afrekening.  
 
Het verbruik wordt verdeeld op basis van tussenmeters. 
Wat je betaalt is een voorschot. Hiervoor is er jaarlijks een 
afrekening. 
 
Geïnteresseerden kunnen de bijhorende facturen komen 
inkijken. Hiervoor maak je best een afspraak. 

 
NIEUWE WONINGEN IN 
2018 
 
 
HANDBOGENHOF 
KANUNNIK DAVIDLAAN 
 
35 appartementen 
voorbehouden voor  
65-plussers 
 
waarvan: 
 
6 stuks met 1 slaapkamer 
29 stuks met 2 slaapkamers 
 
Verhuring voorjaar 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER 
 
Ene  
RANST 
Speltlaan 
 
12 appartementen: 
 
2 stuks met 1 slaapkamer 
9 stuks met 2 slaapkamers 
1 stuks met 3 slaapkamers 
 
14 woningen 
8 stuks met 2 slaapkamers 
6 stuks met 3 slaapkamers 
 
Bouwvergunning: oktober 2017 
 

 

 
 

 
BOGERSE VELDEN 
Stierstraat  
 
33 appartementen: 
 
18 stuks met 3 slaapkamers 
15 stuks met 2 slaapkamers 
 
 
 
Start der werken: 8 mei 2017 
Einde der werken: november 
2018 

 
 
 

 
RIVIERSTRAAT 
 
42 appartementen: 
 
12 stuks met 2 slaapkamers 
30 stuks met 2 slaapkamers 
 
 
 
Start der werken: voorjaar 2018 
 

 
 

 


