Staat het OCMW je reeds bij met
de betaling van je huur, of sta je
onder voorlopige bewindvoering,
collectieve schuldbemiddeling,…?
Meldt dit dan ook direct aan onze
diensten!
Heb je financiële problemen?
Doe er dan snel iets aan!
Wacht niet op een vonnis van de
vrederechter of tot er een
deurwaarder bij je komt
aankloppen!
Dergelijke procedures kosten je
onnodig veel geld en dien je
steeds te vermijden!
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Betaling van de
maandelijkse huurprijs
Uittreksel uit de huurovereenkomst (bijlage I
van het Kaderbesluit Sociale Huur dd. 12
oktober 2007)

De huurprijs dient vóór de 10-de
kalenderdag van elke maand stipt
betaald te worden op het
rekeningnummer:
BE 13 0011 1850 1239
van de huisvestingsmaatschappij
cv Nieuw Sint-Truiden.
Alleen deze wijze van betalen
bevrijdt de huurder van zijn
verplichtingen.
Als de huurder de huurprijs, de kosten en
lasten niet betaalt binnen de maand en bij
gebrek van een bij afzonderlijke akte
betekende loonafstand, kan de verhuurder op
de achterstallige huurprijs, huurlasten of
waarborg, een verhoging met 10% toepassen.
De achterstallige huurprijs, huurlasten of
waarborg kunnen in dat geval ook worden
vermeerderd met de wettelijke intresten.

Heb je of verwacht je
binnenkort financiële
problemen?

Heb je grotere financiële
problemen die niet
alleen te maken hebben
met de huishuur?

Als je enkel problemen hebt om
de huishuur maandelijks op tijd te
betalen:

Neem in dit geval tijdig contact
op met het OCMW van jouw
woonplaats:

neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met de “financiële
dienst” van de
huisvestingsmaatschappij.
( 011/68.33.79 – druk 4)
We zoeken samen met jou naar
een haalbare oplossing!

OCMW Sint-Truiden:
011/69.70.40
OCMW Gingelom:
011/88.04.40
OCMW Nieuwerkerken:
011/68.16.51
Samen met de sociale dienst van het
OCMW kan je naar een geschikte
oplossing zoeken!
Vergeet in dit geval niet de sociale
huisvestingsmaatschappij hiervan in te
lichten.

